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

ODONTOLOGIA DA UFMG 2 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2014, às 10h00 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) e a professora Micena 8 
Roberta Miranda Alves e Silva (ICB). Ausência justificada do professor Ênio Lacerda Vilaça 9 
(ODR). Havendo quorum regulamentar a Srª Presidente abriu a sessão. Primeiro ponto de 10 

pauta – Comunicados. A Profa Maria Inês iniciou a reunião falando sobre o processo de 11 
matrículas 2014/1º, enumerando pontos positivos e negativos. Informou sobre o edital já 12 

publicado de eleição dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Informou ainda sobre 13 
a solicitação da Diretoria de Avaliação Institucional sobre o Censo da Educação Superior e sobre 14 
o Processo de Acreditação Arcu Sul do Curso de Odontologia da UFMG, que é por adesão, e 15 

cujo prazo para resposta se esgotou em 17/01/2014 e que não havia se posicionado pois, o 16 
Colegiado de Curso necessitaria de um estudo mais aprofundado sobre o tema. A professora 17 
Maria Inês informou ainda que os formulários para a solicitação de solicitação de integralização 18 
de créditos estariam disponíveis em breve no site da Faculdade de Odontologia. Segundo 19 
ponto de pauta – Aprovação da ata da reunião do dia 10/12/2013 – O secretário do 20 

Colegiado de Graduação leu a ata do dia 10/12/2013. Os membros do Colegiado de Graduação 21 
aprovaram a ata do dia 10/12/2013. Terceiro ponto de pauta – Aprovações ad referendum do 22 
Colegiado de Graduação: Projeto PIQEG 2013 do Colegiado de Graduação – Relatório 23 
Final e Solicitação de Renovação  A professora Maria Inês apresentou o Relatório Final e a 24 

Solicitação de Renovação do Projeto PIQEG 2013 do Colegiado. Os membros homologaram a 25 
aprovação. Quarto ponto de pauta – Cronograma de Reuniões do Colegiado de Graduação 26 

do Curso de Odontologia para o 1º Semestre Letivo de 2014 – A professora Maria Inês 27 
propôs as seguintes datas para as reuniões do Colegiado de Graduação no 1º Semestre Letivo 28 

de 2014: 11/03/2014; 15/04/2014; 13/05/2014 e 03/06/2014 e como de costume sempre às 29 
terças-feiras. Entretanto, as professoras Ana Cristina e Célia Lanza solicitaram a mudança do 30 

dia da semana, pois as mesmas estavam alocadas em turmas práticas neste semestre às 31 
terceiras-feiras pela manhã. E fizeram a proposta de alteração da reunião para as segundas-32 
feiras. Todos os membros foram consultados da possibilidade em se fazer a mudança de dia e 33 

foi aprovado por unanimidade. As datas aprovadas para as reuniões do Colegiado de 34 
Graduação no 1º Semestre Letivo de 2014 foram: 10/03/2014; 14/04/2014; 12/05/2014 e 35 

02/06/2014. Quinto ponto de pauta – Regimento Interno do Colegiado de Graduação da 36 
FOUFMG – A professora Maria Inês informou aos membros da necessidade de se elaborar um 37 

Regimento Interno do Colegiado de Graduação da Faculdade de Odontologia da UFMG uma vez 38 

que isso estava previsto quando da elaboração do Regimento Interno da Faculdade de 39 

Odontologia. A professora Maria Inês sugeriu então o nome da professora Maria Elisa de Souza 40 
Silva, membro suplente de Colegiado de Graduação, por sua grande experiência e 41 
conhecimento sobre às normas  da UFMG e em especial da graduação. Os membros do 42 
Colegiado de Graduação concordaram com a indicação. Sexto ponto de pauta – Solicitação 43 
de estudantes: Larissa Campos Gonçalves Silva, registro acadêmico 2013057487, pedido 44 

de trancamento total com justificativa e Ismael Pereira Júnior, registro acadêmico 45 
2013437000, pedido de trancamento total com justificativa – A professora Maria Inês leu a 46 
solicitação de trancamento total feita pelo estudante Ismael Pereira Júnior. O estudante 47 
apresenta como justificativa a convocação para assumir vaga temporária de emprego como 48 
farmacêutico na Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória e anexou a cópia do contrato 49 

de trabalho por prazo determinado da Prefeitura. Após colocação em discussão, o plenário 50 

aprovou por unanimidade a solicitação do estudante. A professora Maria Inês leu a solicitação 51 

de trancamento total feita pela estudante Larissa Campos Gonçalves Silva a qual apresentou um 52 
documento de convocação para apresentação junto ao Corpo de Bombeiros para início do Curso 53 
de Formação. A professora Maria Inês informou aos membros que a estudante não havia feito a 54 
justificativa por escrito no formulário de solicitação de trancamento total de matrícula. Os 55 
membros do Colegiado de Graduação concordaram em conceder o trancamento total de 56 

matrícula após o preenchimento pela estudante da justificativa de próprio punho no formulário 57 



adequado. Sétimo ponto de pauta – Outros assuntos – A professora Maria Inês leu o ofício 58 
NAPq 001/2014 que solicita liberação das atividades acadêmicas dos alunos inscritos no XII 59 

Encontro Científico da Faculdade de Odontologia que ocorrerá no período de 08 a 10 de maio de 60 
2014 e para que a Faculdade de Odontologia da UFMG não realize atividades avaliativas 61 

durante este período. Os membros do Colegiado de Graduação deliberaram pelo apoio à não 62 
realização de atividades avaliativas nos dias do Encontro. Os membros do Colegiado 63 
entenderam que a liberação de atividades acadêmicas fere o Regimento da UFMG que não 64 
permite abono de faltas. Por este motivo não será possível a aprovação deste pedido solicitado 65 

pela organização do Evento. A professora Maria Inês solicitou um parecerista para análise dos 66 
pedidos de dispensa por aproveitamento de estudos do estudante Diego Antonio Menegasse, 67 
intercambista do Programa Ciências sem Fronteiras durante 18 meses na Universidade de 68 
Sidney na Austrália. A professora Ana Cristina foi indicada para ser a parecerista. A professora 69 
Maria Inês falou sobre a apresentação de um projeto “EAD em Odontologia” e de um website 70 

OdontoXP desenvolvido por uma equipe de profissionais dentre os quais a Dra. Caren Juchem 71 
Foggetti de São Paulo. Os membros decidiram que a resposta a ser dada é a de que a UFMG já 72 
possui uma plataforma com as mesmas propostas oferecidas (ambiente virtual de 73 

aprendizagem). Os membros do Colegiado relataram problemas com a rotina dos Serviços 74 
Gerais da FO-UFMG  relacionados com a abertura das salas de aulas teóricas. Eles informaram 75 
que foi verificado um constante atraso no horário de abertura das salas de aula. Além disso, foi 76 
relatado que os equipamentos de informática das salas estão precisando de 77 
revisão/manutenção, pois não se encontram em plenas condições de uso e que estas 78 

ocorrências têm gerado dificuldades para o desenvolvimento das atividades acadêmicas da 79 
graduação. Neste sentido, os membros solicitaram as devidas providências para resolução dos 80 
problemas relatados. A professora Maria Inês encaminhará um ofício à Diretoria da Faculdade 81 
de Odontologia a fim de relatar estas reclamações. A professora Maria Inês informou ainda que 82 

devido à nova reconfiguração do processo de matrículas, ou seja, fim da matrícula pré definida 83 
em turmas práticas com dupla de estudantes fixas, a Secretaria do Colegiado não fará 84 

remanejamento de alunos por este motivo, pois agora os critérios para alocação nas turmas são 85 
outros, como por exemplo, média do RSG. A professora Maria Inês solicita um parecerista para 86 

análise dos pedidos de dispensa de formação livre protocolados pelos seguintes estudantes: 87 
Aline Aparecida de Araujo e Silva; Laura Carvalho Lamounier e Flávia Passos Leal. A professora 88 

Célia foi a indicada para ser a parecerista dos processos. Finalizados todos os assuntos de 89 
pauta, a Profa Maria Inês agradeceu a presença e deu-se por encerrada a sessão da qual 90 

lavrou-se a presente ata, Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014. 91 
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