
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE 1 

ODONTOLOGIA DA UFMG 2 

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2014, às 08h30 min na sala 2913 da Faculdade de 3 

Odontologia, reuniu-se o Colegiado de Graduação sob a presidência da coordenadora do 4 
Colegiado de Graduação, Profa. Maria Inês Barreiros Senna. Presentes à reunião, a Profa. 5 
Raquel Conceição Ferreira (Sub-coordenadora do Colegiado de Graduação), a Profª Júnia Maria 6 
Cheib Serra Negra (OPO), a Profª Rogéli Tibúrcio da Cunha Peixoto (ODR), a Profª Ana Cristina 7 

Borges de Oliveira (OSP), a Profª Célia Regina Moreira Lanza (CPC). Ausências dos 8 
professores Ênio Lacerda Vilaça (ODR), Micena Roberta Miranda Alves e Silva (ICB) e Gustavo 9 
Batista de Menezes (ICB). Havendo quorum regulamentar a Srª Presidente abriu a sessão. 10 

Primeiro ponto de pauta – Comunicados. A) A Profa Ana Cristina, relatora do parecer de 11 
pedido de integralização de créditos do estudante Diego Antonio Menegasse Velasquez solicita 12 

o encaminhamento do histórico de aprovação na Universidade de Sidney, Austrália, e o 13 
Certificado do Curso de Inglês na mesma Instituição, onde o estudante estava em intercâmbio 14 
(Programa Ciência sem Fronteiras). B) A professora Maria Inês comunicou que a professora 15 

Maria Elisa Souza e Silva, do ODR aceitou a indicação para elaboração do Regimento do 16 
Colegiado de Graduação da Faculdade de Odontologia. C) A professora Maria Inês apresentou 17 
aos membros o Guia de Recomendações de Práticas Responsáveis, documento produzido pela 18 
Academia Brasileira de Ciências e encaminhado pela  Pro Reitoria de Pesquisa. Os membros 19 
sugeriram a colocação de um link na página da Faculdade de Odontologia para acessar o guia 20 

junto ao espaço do TCC. Segundo ponto de pauta – Aprovação da ata da reunião do dia 21 
18/02/2014 – Como não houve tempo hábil para a leitura anterior da ata do dia 18/02/2014, o 22 
plenário decidiu retirar este ponto de pauta e aprovar a referida ata na próxima reunião do 23 
Colegiado, que será realizada no dia 14/04/2014. Terceiro ponto de pauta – Votação dos 24 

pareceres referentes aos pedidos de dispensa em atividades de formação livre por 25 
estudantes  A professora Célia Lanza, parecerista dos processos de pedidos de dispensa de 26 

disciplinas de formação livre, leu os requerimentos dos estudantes solicitantes: Aline Aparecida 27 
de Araujo e Silva, registro acadêmico 2011043489, Laura Carvalho Lamounier, registro 28 

acadêmico 2012422475 e Flávia Passos Leal, registro acadêmico 2011043870. Os membros 29 
discutiram a situação frente ao documento encaminhado pela PROGRAD que trata sobre os 30 

critérios a serem considerados para concessão de dispensa das atividades cursadas em outro 31 
Curso da UFMG (no caso de Reopção) ou estudante vindo de outra Instituição de Ensino (no 32 
caso de transferência) referente a norma de reaproveitamento de estudos de alunos 33 

provenientes de outros cursos. O plenário, por falta de subsídios para análise da matéria, abriu 34 
diligência à PROGRAD para estruturação. Os membros ainda ficaram com dúvidas com relação 35 

ao fato de o estudante ter cursado uma disciplina como obrigatória em outro Curso de 36 
Graduação, e a mesma ser aproveitada como disciplina de formação livre no Curso de 37 

Odontologia. A professora Rogéli explicitou os casos possíveis no âmbito da UFMG. Os 38 

membros então decidiram abrir diligência: 1)verificar junto à PROGRAD como o Colegiado de 39 

Curso analisará os pedidos de dispensa de formação livre de estudantes vindos de outros 40 
Cursos da UFMG, que cursaram disciplinas obrigatórias no Curso de origem. Quarto ponto de 41 
pauta – Parecer de pedidos de integralização curricular – A Coordenadora, parecerista neste 42 
processo de flexibilização curricular do projeto: Promoção da Saúde em Odontopediatria nos 43 
semestres: 2011/2; 2012/1; 2012/2 e 2013/1. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 44 

Quinto ponto de pauta – Outros assuntos – A professora Maria Inês informou aos membros 45 
sobre um e-mail encaminhado pela PROGRAD à Faculdade de Odontologia para que a mesma 46 
informasse se na matriz curricular está sendo oferecida alguma disciplina que trate de assuntos 47 
ligados às questões étnico-raciais e ambientais . A professora informou que existe um Programa 48 
PET Indígena que faz o papel de intermediar questões referentes aos povos indígenas e a 49 

disciplina optativa Saúde e Ambiente (OSP038). A professora Maria Inês informou aos membros 50 

a respeito de uma solicitação de aceite para participação em uma pesquisa de doutorado 51 

encaminhada pelo professor Ricardo Werneck da UFJF. Trata-se de uma pesquisa intitulada “A 52 
DIMENSÃO ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO ESTADO DE MINAS 53 
GERAIS – BRASIL”, cujo objetivo é: “verificar junto às faculdades de Odontologia mineiras como 54 
está sendo planejado, conduzido e apreendido o ensino de Ética e Deontologia”. Por este 55 
motivo, a professora Maria Inês sugere que o Departamento de Odontologia Social e Preventiva 56 

da Faculdade de Odontologia da UFMG, contribua na pesquisa. A professora Maria Inês falou 57 



ainda da retomada da reunião do NDE. Durante a palavra livre, a professora Rogéli falou da 58 
melhoria no aproveitamento dos estudantes da disciplina Materiais I e que o fato de a mesma 59 

ser oferecida no 3º período do Curso melhorou significativamente o aprendizado. A professora 60 
Júnia Serra Negra relatou progressos no aprendizado dos alunos na disciplina Atenção Integral 61 

à Criança II. A professora Célia fez relatos de alunos que se tornaram mais independentes e 62 
seguros depois do processo de mudança do Currículo referentes às disciplinas do 3º período 63 
observadas em atividades docentes no 4º período. Finalizados todos os assuntos de pauta, a 64 
Profa Maria Inês agradeceu a presença e deu-se por encerrada a sessão da qual lavrou-se a 65 

presente ata, Belo Horizonte, 10 de março de 2014. 66 
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