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ATA N.° 01 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA FOR
Ata da 1° Reunião do Colegiado da Faculdade de
Odontologia do Recife–FOR, no ano de 2019,
realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, às 16 horas,
na sede da FOR, sito a Rua Artur Coutinho, 143 –
Santo Amaro – Recife – PE. Com a participação dos
professores.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2019, às 16 horas, reuniu-se o Colegiado da
Faculdade de Odontologia do Recife–FOR com a presença dos Senhores: o Diretor Artur
José Vasconcelos Queiroz, a Professora Coordenadora Fabiana Moura da Motta Silveira e o
corpo docente da Faculdade de Odontologia do Recife. Inicialmente o Diretor Artur Queiroz
agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. Na sequência, apresentou os
seguintes itens da pauta da reunião: 1 – Resultado de ingresso via vestibular e
transferência; 2 – Carga horária dos professores; 3- Encontro com os pais dos novos
alunos dia 16/03; 4- Solicitações dos professores, 5 – Orientações do Google FOR
EDUCATION .6 – Atividades docente – plano de trabalho; 7 – Plano de Ensino; 8Assuntos Diversos. Professor Artur Queiroz, falou que o processo seletivo/ 2019 foi bem
positivo. O Diretor Artur Queiroz passou a palavra a Professora Fabiana Motta para falar
sobre o processo seletivo 2019, onde a mesma deu os números dos ingressantes por meio
do vestibular, nota do ENEM e transferência. Parabenizou a equipe da Coordenação de
Comunicação, falou do trabalho agregador que a referida Coordenação faz. Elogiou a atual
Matriz Curricular da FOR que incentiva a prática clínica. Finalizou parabenizando a todos
envolvidos em especial aos Docentes, item 1. Passando para o próximo item, o Diretor Artur
Queiroz, falou que se algum professor identificar alguma divergência de carga horária,
procurar o RH da FOPCB para realizar os ajustes. Falou ainda que, as gratificações
financeiras de participações em Comissões (CPA, NDE e etc) foram aprovadas. Comunicou,
ainda, que os Docentes orientadores de TCC, informassem os nomes ao RH para fins de
gratificação financeira, item 2. Seguindo a pauta, o Diretor convidou a todos os Docentes
para participar do 1º Encontro de Pais e Mestres da FOR, que será realizado no dia 16 de
março do corrente ano. Professora Rita de Cassia Brandão começou a explicar como será
essa Reunião. Comunicou que cada aluno ingressante/2019 terá direito de chamar um
convidado. Continuou falando que os professores Tiago Luiz, Alcieros Martins e Sergio
Martorelli, farão uma dinâmica cada um na sua área, para os alunos ingressantes/2019 e
seus convidados. Finalizou ratificando o convite do Diretor, e lembrou a data do evento, item
3. Passando para o próximo item, os professores solicitaram a compra de alguns materiais.
Professor Luciano Mello solicitou a compra de um novo Microscópio, Professora Sandra
Sayao solicitou a compra de Câmera Intra Oral; Professora Rivaneide Nogueira solicitou a
compra de duas caixas de som. O Diretor Artur Queiroz ficou de analisar e discutir no
Conselho Diretor da FOPCB, item 4. No item 5, a professora Sandra Sayão, sugeriu que os
alunos da Pós Graduação tivessem acesso ao Google FOR EDUCATION, o Coordenador
de Comunicação Rodolfo Scavuzzi, falou que seria possível. O Diretor Artur Queiroz,
completou dizendo que é necessário os nomes dos alunos da Pós para cadastro de e-mail,
item 5. No item 6, a Coordenadora Fabiana Motta, comunicou que estar produzindo o plano
de trabalho de cada docente. Falou que cada docente tem um papel determinante no
engrandecimento da FOR. Comunicou que novas atribuições serão passadas para os
docentes para cumprimento de carga horária. Funções de melhorias da disciplina, apoio na
Extensão, são itens que os docentes podem melhorar e contribuir, item 6. Passando para
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item 7, a Coordenadora Fabiana Motta, solicitou um empenho maior dos docentes na
devolutiva dos planos de ensino. Informou que em breve terá uma Capacitação Docente,
para dinamizar a construção dos planos, item 7. Em diversos, Professora Fabiana Motta
falou que nas aulas da disciplina de Estágio Supervisionado em Clinica Integrada II, foram
separadas datas nesse semestre, para aulas teóricas com a finalidade de preparação para
o ENADE 2019. Professora Rita de Cássia Brandão, falou das dificuldades de
relacionamento de alguns alunos novatos que cursam períodos avançados. Continuou
falando que já se reuniu com alguns alunos envolvidos e solicitou aos professores que
qualquer dificuldade em sala de aula, procurassem o NAP (Nucleo de apoio
Psicopedagógico). Professora Alcieros Martins, comunicou que a partir desse ano (2019)
será criado um formulário de autorização de impressão dos TCC’s. Esse formulário será
assinado pelo professor orientador, autorizando a impressão final do trabalho. Professora
Sandra Sayão, perguntou da possibilidade de oferecer o curso de Atualização em
Endodontia para profissionais. O Coordenador de Educação Continuada, Antonio Azoubel,
autorizou que seja implantado o curso solicitado, item 8. 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 assinado por mim e por todos os
presentes. Recife, 19 de fevereiro de 2019.
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