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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL EXPANDIDO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE
2021. Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual pela Plataforma
Teams, às 09:00 hs, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Departamental Expandido da FAO
UFMG, sob a presidência do Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, Prof. Allyson Nogueira
Moreira, tendo comparecido os membros docentes, Denise Vieira Travassos (Vice-Diretora), Andréa
Clemente Palmier (Chefe do OSP), Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR), Miriam Pimenta
Parreira do Vale (Chefe do SCA), Cris ane Baccin Bendo Neves (Subchefe do SCA) e Maria Cássia
Ferreira de Aguiar (Chefe do CPC); Bárbara da Silva Mourthé Matoso (representante dos servidores
técnico administra vos). Membros convidados: Carolina Nemésio de Barros Pereira (Coordenadora
Pro-Tempore do Colegiado de Graduação), Najara Barbosa da Rocha (Sub-coordenadora Pro-Tempore
do Colegiado de Graduação, (Isabela de Almeida Pordeus (Coordenadora do Colegiado de Pós-
Graduação), Silvilene Giovane Mar ns Pereira (Superintendente Administra va), Maria Inês Barreiros
Senna (Coordenadora do Cenex), e Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU). Havendo
quorum regulamentar o Prof. Allyson cumprimentou os membros deste Conselho, agradeceu a
presença de todos e iniciou a reunião. Primeiro Ponto de Pauta. Solicitação de aprovação de atas: a)
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental de 04/08/2021. A solicitação foi colocada em
votação e logo após foi aprovada. Segundo Ponto de Pauta. Discussão sobre a ocupação dos espaços
da FAO com as a vidades que não se enquadram no modo remoto. Profª Carolina Nemésio projetou
apresentação in tulada Proposta de Ajuste Curricular - Retorno Gradual elaborada com base nas
discussões da Comissão de Planejamento do Retorno Gradual do Colegiado de Graduação da FAO
UFMG. A Profª Carolina explicou que se todas as clínicas forem ocupadas dentro do novo fluxo
determinado pela CoBio e Comissão de Clínicas, a FAO UFMG atenderá às normas de u lização dos
espaços preconizados pelo Plano de Retorno Presencial da UFMG- Etapa 1. Se a UFMG autorizar a
implementação da Etapa 2, talvez seja necessário aumentar o fluxo de a vidades. A seguir a
professora apresentou quadro informando quais disciplinas os alunos das turmas 158 a 169 já
cursaram, quais estão sendo cursadas e o restante que ainda falta cursar. A Profª Andréa Palmier
confirmou que a disciplina de Estágio em ações cole vas II será sim ofertada no próximo semestre.
Também explicou que a disciplina Organização da Prá ca Odontológica não será ofertada por ser
uma disciplina de 9º período e no momento não faz sen do oferecer esse po de conteúdo aos
alunos. A Profª Carolina ressaltou que as turmas 167, 168 e 169 somente terão oferta de disciplinas
obrigatórias de agora em diante se as disciplinas CPC026, ODR041, INU018 e OPO015 forem
ofertadas duas vezes no semestre. Profa Andréa Palmier explicou que para que os alunos cursem as
disciplinas de Internato e Prótese, a oferta da disciplina de Prótese deve ser feita em dez semanas
para não comprometer a carga horária do Internato e possibilitar a oferta de Internato em cidades do
interior de Minas Gerais. Prof. Allyson sugeriu que, considerando que no próximo semestre não será
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ofertado o internato, essa disciplina seja ofertada no interior em 2022, uma vez que há demanda das
prefeituras. A Profª Maria Inês parabenizou o Colegiado de Graduação pela apresentação e destacou
que considera a proposta apresentada muito conservadora, considerando o contexto atual. Por fim,
defendeu que a oferta da disciplina do internato não pode ser flexibilizada, considerando a sua
complexidade e importância para a formação dos discentes. A Profª Maria Cássia concordou com a
Profª Maria Elisa e sugeriu também que seja verificada a possibilidade de se ofertar três “semestres”
no ano, a fim de resolver a questão do represamento das disciplinas. Profª Patrícia Valente
considerando que o cenário do semestre 2021/2 ainda é muito incerto. Sugeriu que seja definida a
oferta de 2021/2 dentro da capacidade e condições possíveis no momento e planejar a oferta de 2022
em três “semestres’. Profª Carolina Nemésio esclareceu outras dúvidas dos presentes e encerrou a
apresentação. 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, 13 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 23/05/2022, às 12:12, 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
23/05/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1474828 e o código CRC 6B9123EF.
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