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ATA N.° 01 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA FOR
Ata de Reunião do Colegiado da Faculdade de
Odontologia do Recife–FOR, no ano de 2018,
realizada no dia 20 de fevereiro, às 16h30, na sede da
FOR, sito na Rua Artur Coutinho, 143 – Santo Amaro
– Recife – PE.
Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2018, às 16h30, reuniu-se o Colegiado da Faculdade
de Odontologia do Recife–FOR com a presença dos Senhores: o Diretor interino Professor
Artur José Vasconcelos Queiroz, a Coordenadora Fabiana Motta e o corpo docente da
Faculdade de Odontologia do Recife. Inicialmente, o Diretor Artur José Vasconcelos deu
início à reunião. Na sequência, apresentou os seguintes itens da pauta: 1 – apresentação
do novo diretor; 2 – apresentação das novas coordenações; 3- plano de trabalho dos
professores de regime parcial; 4- recebimento das novas ementas; 5- calendário de
reunião-capacitação docente; 6 – diversos. O Diretor Artur José começou a reunião
falando da parte burocrática da sucessão que houve no cargo de Diretor da FOR. Explicou
aos docentes que o atual Regimento da FOR deixa claro que na, ausência do Diretor, quem
assumirá é o representante da mantenedora no CONSUP. O professor Artur José se
apresentou como o novo Diretor e informou que ficará no cargo até a vigência do mandato
do professor Homero Neves. Ressaltou o excelente trabalho, o comprometimento e a forma
apaziguadora do prof. Homero Neves em conduzir os problemas, item 1. Seguindo a pauta,
o Diretor Artur José explicou as possíveis mudanças nas Coordenações ( Graduação,
Extensão e Pós), porém, deixou claro que irá reunir-se com os interessados para definir a
situação de carga horária e remuneração, item 2. No próximo tópico da pauta, o Diretor
comunicou que, atualmente, no estado de Pernambuco, existem 14 (quatorze) cursos de
Odontologia. Falou, também, da imensa dificuldade de captar novos alunos, devido à forte
concorrência com outras Instituições de Ensino Superior. Com auxílio da Coordenadora
Fabiana Motta, explicou o “enxugamento” que a Matriz Curricular sofreu referente à carga
horária total do curso. Hoje o curso de Odontologia da FOR conta com 4070 horas/relógio.
Com esse ajuste da Matriz Curricular, houve exclusão de algumas disciplinas e junção de
outras. Com isso, a oferta de disciplinas diminui para alguns professores. Com a dificuldade
de fechar turma da Graduação e com a diminuição de oferta de disciplinas, o Diretor propôs
uma conversa com cada professor, para fins de esclarecimento e definição de carga horária
e remuneração, item 3. No item 4, a Coordenadora Fabiana Motta solicitou aos docentes a
devolução dos Planos de Ensino atualizados. Ela ressaltou a importância desses
documentos atualizados, para incluir ao projeto de abertura da turma noturna. Professora
Alcieros Martins pediu a palavra e reafirmou esta importância e lembrou a proximidade da
data de formalização junto ao MEC, referente à solicitação de aumentar a quantidade de
vagas para ingressos na FOR. A Coordenadora Fabiana Motta deu um prazo até o dia 10 de
março do corrente ano, item 4. Seguindo a pauta, a Coordenadora Fabiana Motta
comunicou que as reuniões de colegiado serão de maneira bimestral. Comunicou, também,
que, no intervalo de uma reunião para a outra, haverá capacitações pontuais, com temas de
grande interesse para os docentes, item 5. Em diversos, foi cogitado pelo Prof. Alisson
Guedes a possibilidade da FOR oferecer um curso de “Ciclo de Atualização Acadêmica e
Profissional”. O Diretor solicitou que o referido professor apresentasse um projeto sobre
esse curso. Prof. Sérgio Martorelli defendeu a ideia da FOR oferecer uma Especialização em
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Clínica Odontológica, em que abordaria todas as especialidades. O Diretor solicitou um
projeto para análise e possível aprovação. Foi falado sobre possibilidades de cobrar, ao
paciente da FOR de atenção básica, uma taxa simbólica para fins de consulta. Essa taxa
seria paga uma única vez. A maioria dos docentes presentes achou boa a ideia. O Diretor se
prontificou em levar a sugestão para as instâncias superiores da FOPCB para analisar.
Houve um grande debate referente a uma possível criação de um projeto para captar verba
por meio de emendas parlamentares. Prof. Marco Frazão falou das complicações e dos altos
custos que esses projetos exigem e da incerteza de retorno positivo. Acredita que esse tipo
de projeto não faz o perfil da FOPCB/FOR. O Prof. Ailton Coelho defendeu criação desse
projeto e que a FOPCB/FOR tentasse angariar recursos por meio dessas emendas
parlamentares. O prof. Ailton Coelho propôs-se em ajudar. Prof. Ubiratan Pinto também
achou interessante um esforço da FOPCB/FOR, na tentativa de conseguir verba dessas
emendas. O referido Professor mencionou que seria um desafogo para a Instituição por
conta da recente perda da verba do SUS. Ainda em diversos, o Diretor comunicou que, a
partir de agora, haverá um livro de registro na clínica. Esse livro servirá para o professor
registrar qualquer tipo de ocorrência como: saída antecipada; atraso e etc. Para finalizar, o
Diretor informou que seus horários estão disponíveis na Secretaria Acadêmica e estará
aberto para conversar com os professores, item 6. Em seguida, a Direção agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gustavo Vieira
Peixoto, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os
presentes. Recife, 20 de fevereiro de 2018.
Assinatura dos presentes
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