
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021.

Aos nove dias do mês  de março de dois mil  e  vinte e  um,  em ambiente  virtual  pela  Plataforma Teams, às
8hs:30min,  realizou-se  a reunião ordinária do Conselho Departamental  da FAO UFMG, sob a presidência  do
Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, Prof. Allyson Nogueira Moreira, tendo comparecido os membros
docentes, Andréa Clemente Palmier (Chefe do OSP), Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR), Miriam Pimenta
Parreira do Vale (Chefe do SCA) e Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Chefe do CPC); Membros convidados: Profª
Carolina  Nemésio  de  Barros  Pereira  (Coordenadora  Pro-Tempore  do  Colegiado de  Graduação),  Profª  Najara
Barbosa da Rocha (Sub-Coordenadora Pro-Tempore do Colegiado de Graduação), Profª Ana Cecília Diniz Viana
(Subchefe  do  ODR),  Profª  Cris ane  Bacin  Bendo  Neves  (subchefe  do  SCA),  Profª  Renata  de  Castro  Mar ns
(Subchefe  do  OSP),  Silvilene Giovane Mar ns  Pereira  (Superintendente  Administra va)  e  Ana  Cris na  Roma
Figueiredo (representante dos servidores técnico administra vos). Havendo quorum regulamentar o Prof. Allyson
cumprimentou os  membros  deste  Conselho,  agradeceu  a  presença de todos  e  iniciou a  reunião.  PRIMEIRO
PONTO  DE  PAUTA.  PRIMEIRO  PONTO  DE  PAUTA.   COMUNICADOS. 1-  Prof.  Allyson  informou  sobre  a
manifestação de alguns alunos do Curso de Graduação, ocorrida no dia 25/03/2021. A Reitoria foi no ficada
porque  houve invasão de espaço público. Alguns desses alunos invadiram a área do prédio da FAO, sem respeitar
os protocolos de saúde e dificultaram a saída dos professores que trabalhavam na clínica da FAO neste dia. 2- Na
semana  anterior  a  Pró-Reitoria  de  Administração  apresentou  uma  proposta  de  um  sistema  alterna vo  de
renovação de ar que poderia ser implantado nas clínicas da FAO. SEGUNDO PONTO DE PAUTA.  Solicitação de
aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental de 28/01/2021. Essa solicitação não foi posta
em discussão. Será item de pauta da próxima reunião do Conselho Departamental. TERCEIRO PONTO DE PAUTA.
Discussão  da  Oferta  das  disciplinas  para  o  semestre  2021/1.  Prof.  Allyson  esclareceu que  o  obje vo  dessa
discussão é auxiliar o Colegiado de Graduação e o NDE na elaboração da próxima oferta de disciplinas e passou a
palavra para a Coordenadora pro-tempore do Colegiado. A Profª Carolina Nemésio destacou a necessidade de se
pensar em um plano de retorno das a vidades, sem deixar de considerar a situação epidemiológica atual. Frisou
também que,  para o futuro,  mesmo propostas  de  disciplinas obrigatórias,  com algum conteúdo prá co não
adaptável ao modo remoto, precisam ser pensadas considerando contexto a pico devido à pandemia. Frisou a
importância de ser  definido um cronograma que leve em consideração um plano de retorno para o próximo
semestre que repense o formato das disciplinas e que cada coordenação de área/disciplinas apresente uma nova
proposta de trabalho para que se tenha um plano global de retorno para ser apresentado aos discentes. A Profª
Maria Cássia destacou que considera inviável a desvinculação de conteúdo das disciplinas tão somente para
atender a reivindicações dos discentes. Informou também que o CPC está trabalhando de forma a favorecer os
alunos dos úl mos períodos, no que tange à oferta de disciplinas que sejam pré-requisito, inclusive com a oferta
de  disciplinas  em  formato híbrido  e  manutenção  da  oferta  de  disciplinas  opta vas  em  formato  remoto.  A
professora  observou,  entretanto,  que  houve,  entre  um  semestre  e  outro,  desinteresse  dos  alunos  pelas
disciplinas ofertadas em formato remoto. Destacou sua preocupação que o mesmo possa ocorrer caso se opte
por promover a desvinculação de conteúdos para ofertar  disciplinas obrigatórias remotamente. Registrou ainda
que o retorno presencial  das a vidades depende de vários fatores  e  que o  melhor  caminho é elaborar um
planejamento  global  do retorno  das  a vidades  e  definição de  quais  a vidades  terão prioridade quando for
possível  o  retorno  presencial.  Por  fim,  frisou  que  o  CPC não  está  apresentando  um plano  que  promova  a
desvinculação de conteúdos, mas uma proposta em formato híbrido: a parte teórica no formato remoto e a parte
prá ca no formato clínicos, com adaptações necessárias de modo a não ferir as DCNs. Profª Miriam destacou a
importância de os departamentos trabalharem de forma harmônica, coordenados pelo Colegiado de Graduação.
Prof. Allyson lembrou que a nova Coordenação do Colegiado de Graduação iniciou seus trabalhos recentemente
e  pediu  que  os  Departamentos  apoiem  Profª  Carolina  e  Profª  Najara.  A  Profª  Maria  Elisa  lembrou  que  o
Colegiado de Graduação é órgão de deliberação sobre o currículo e não o Conselho Departamental. E que os
Departamentos  devem  encaminhar  suas  demandas/propostas  ao  Colegiado.  Destacou  que  o  Conselho

SEI/UFMG - 0868043 - Ata https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

1 of 3 09/08/2021 16:55



Departamental é órgão de apoio logís co ao que o Colegiado deliberar. Ressaltou que a FAO trabalhando com
20% da sua capacidade, equivale a aproximadamente 60 atendimentos por dia. A dificuldade neste caso é que,
neste  momento,  a  COBIO  entende  como  viável  oferecer  atendimento  em  apenas   4  das  6  clínicas.  Outro
dificultador  é  a  distribuição  de  professores  e  alunos  por  rosetas  que  não  seria  viável  para  trabalhar  com
capacidade de 40%, o que demandará novos estudos da COBIO. Informou que ficou decidido em reunião da
câmara departamental do ODR que todas as suas disciplinas serão formatadas em breve transformando todas as
suas a vidades teóricas em a vidades remotas e readequação do conteúdo prá co. Por fim, a Profª concordou
que a atual conjuntura exige inicia va e trabalho coordenado por parte do Colegiado de Graduação, o que não
exige os departamentos de serem proa vos. Sugeriu que todos os departamentos considerem apresentar para
análise do Colegiado de Graduação propostas de readequação dos planos de ensino de suas disciplinas. A Profª
Andréa Palmier ressaltou que o Conselho Departamental, mesmo não sendo uma instância delibera va sobre
oferta de disciplinas, é órgão responsável por definir prioridades a fim de nortear o trabalho dos departamentos.
Demonstrou preocupação com a oferta da disciplina de estágio (Internato) que é uma disciplina complexa. Nas
suas palavras, considerou que a turma de alunos que cursam a referida disciplina nas atuais condições tem sido
prejudicada. Destacou a importância de se pensar a oferta do internato de uma outra forma. A Profª Miriam
também destacou que o Conselho Departamental é uma instância de consultoria, espaço para discussão e para
pensar  cole vamente  a  gestão  da  FAO.  A  Profª  Maria  Elisa  ponderou  que  essas  discussões  no  Conselho
Departamental devem ser estabelecidas pelo Colegiado de Graduação, que é o órgão delibera vo. A Professora
sugeriu que os departamentos enviem para análise do Colegiado de Graduação suas propostas de ofertas que já
estão prontas. Por fim, demonstrou preocupação com a situação epidemiológica atual e o risco de contaminação.
Prof. Allyson destacou que nesse momento é importante dar a opção aos alunos de escolher entre cursar ou não
cursar as disciplinas, e pediu que sejam ofertadas nos mesmos moldes das disciplinas ofertadas no corrente
semestre, devido às condições epidemiológicas. A Profª Miriam destacou que é importante a oferta sem desviar
da  proposta  curricular  das  disciplinas  e  dos  obje vos  a  serem  alcançados.  Profª  Carolina  lembrou  que  o
Colegiado de Graduação tem aceitado pedidos de trancamentos de disciplinas a qualquer tempo,  considerando
que alguns alunos podem não se adaptar a cursar disciplinas da forma que estão sendo ofertadas. Profª Maria
Elisa destacou que, nesse momento a pico, deve ser usada a cria vidade e a capacidade de flexibilização com
todos os envolvidos. Considerou ainda que, ofertar disciplinas em um formato diferente do original não significa
uma oferta com menos qualidade. Por fim, frisou também que, além das disciplinas finais, deve-se dar atenção à
oferta  de outras  disciplinas  de  outros  períodos.  E  que,  se  necessário,  os  pré-requisitos  podem ser  revistos.
Sugeriu a ofertada intercalada de disciplinas finais e iniciais do curso. Profª Carolina esclareceu que é uma diretriz
da Prograd priorizar a oferta de disciplinas dos períodos finais. Prof. Allyson pediu que cada Chefia apresentasse a
proposta de oferta para 2021/1.  Profª Maria Elisa informou que para o semestre 2021/ não será possível ofertar
a disciplina de prótese total devido, principalmente, a muitos pacientes possuírem comorbidades. Disse ainda
que o ODR, pensando na oferta da disciplina de Prótese Parcial Removível,  aprovou a oferta da disciplina de
Adulto II, focada no preparo dos pacientes. Para o semestre 2021/1, o Departamento ODR apresentará oferta de
duas opta vas, cujo conteúdo é apenas prá co, a fim de possibilitar a oferta de 15 horas do que não foi oferecido
da disciplina de Materiais II e também 15 horas de conteúdo prá co da PLRN. Informou também que o ODR
tentará  ofertar  as  duas  disciplinas  já  aprovadas  na  Câmara  Departamental,  a  juízo  do  Colegiado,  além das
disciplinas  aprovadas  em  Congregação  e  não  aprovadas  pela  PROGRAD.  Destacou  que  apesar  de  tratar  de
disciplinas iniciais, trata-se de disciplinas laboratoriais que ocupam outro po de espaço e que exigem outro po
de controle.  Lembrou também da importância  de  todos observarem todos os protocolos de segurança para
controle de infecção na FAO e de con nuarem a se cuidar fora do ambiente clínico. Profª Miriam informou que o
seu departamento pretende propor a oferta de todas as disciplinas que já vêm sendo ofertadas em formato ERE,
com exceção da  Disciplina  Estágios  em Ações  Cole vas  I.  A  Professora  disse  ainda que vai  discu r  em seu
departamento a possibilidade de oferta da Disciplina Atenção Integral à Criança II.  A Enfermeira Ana Cris na
destacou que, para o semestre 2021/1, o planejamento da logís ca de clínicas não contempla a clínica 8 e que o
atendimento  pediátrico  será  feito  nas  outras  clínicas,  considerando  o  fluxo  de  trabalho  já  aprovado.  Mas
informou  que  já  está  em  elaboração  um  novo  fluxo  e  novo  planejamento  para  promover  mudanças  no
atendimento das clínicas para o semestre 2021/2. Por fim, pediu que nas propostas de oferta das disciplinas
constem os  dias  da semana  de  atendimento  nas  clínicas,  a  fim de o mizar  o  trabalho  da  Coordenação de
Enfermagem. Profª Maria Cássia informou que seu departamento deve con nuar com quase todas as disciplinas
já ofertadas  em ERE  e que será  apresentado propostas de novas  disciplinas  a serem ofertadas  em formato
híbrido. Para 2021/2 há a previsão de oferta da Disciplina Cirurgia II e Periodon a II. Profª Andrea informou que o
OSP conta com dez disciplinas obrigatórias, nove em formato ERE e a disciplina do Estágio, em formato híbrido.
Comentou que o Departamento ainda não definiu se será apresentada proposta de oferta da disciplina Atenção
Integral ao Adolescente, por ser uma disciplina do 4º período. Será feita uma reunião para discu r a possibilidade
de desmembramento dos conteúdos teórico e prá co dessa disciplina para o semestre 2021/2. Profª Carolina
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destacou a importância de ampliação dos atendimentos para as outras clínicas e à Ana Cris na que leve essa
demanda à Cobio, a fim de não prejudicar a oferta de disciplinas clínicas para o semestre 2021/2. Ana Cris na
esclareceu que um novo fluxo já está sendo pensado para funcionamento das 8 clínicas. Profª destacou que o
ideal seria o atendimento pediátrico ser realizado na clínica 8, devido a sua localização, uma vez que os pacientes
vem com acompanhantes. Silvilene informou que foi feita uma reunião com o DLO e Empresa Pluri, na qual foi
exposta a necessidade de aumento do quan ta vo do pessoal da limpeza. E que aguarda da Coordenação de
Enfermagem e da Cobio uma jus fica va para formalizar essa solicitação de revisão do contrato de fornecimento
de  mão-de-obra  da  limpeza.  Sobre  a  denúncia  de  alunos,  em  redes  sociais,  afirmando  que  professores  da
Unidade, do regime de dedicação exclusiva, estariam atuando em a vidades par culares, Prof. Allyson esclareceu
que aguardar orientações da Reitoria. Destacou ainda que, caso a FAO receba denúncia formalizada via órgãos
competentes, as devidas providências serão tomadas. O Diretor agradeceu a presença de todos e encerrou a
Sessão. Não havendo outros assuntos a serem tratados, para constar, foi lavrada a presente ata pelo Secretário
Geral  da  FAO  UFMG,  Ronaldo  dos  Santos  Condé  e  pelo  Prof.  Allyson  Nogueira  Moreira,  que  assinam
eletronicamente a seguir. Belo Horizonte, 09 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em
02/08/2021, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Allyson Nogueira Moreira, Diretor(a) de unidade, em 02/08/2021,
às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0868043 e o código CRC 68856939.

Referência: Processo nº 23072.239097/2021-33 SEI nº 0868043
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