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FOP, 11/09/2017

Diretoria
Membros da Congregação
Convovação e pauta da reunião da Congregação

Em nome do Senhor Diretor, convoco V.Sa. para a 193ª Reunião Ordinária da Congregação, a ser
realizada no dia 13 de setembro de 2017, quarta-feira às 14:00 horas, na sala de reuniões da Congregação.
I - APROVAÇÃO DA ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA
II -

EXPEDIENTE

PARA CIÊNCIA
1. CCSEX
Processo nº: 00-X-00000/0000

Cursos que tiveram seus reoferecimentos frustrados:
- Especialização em "Saúde Coletiva" FOP-0056, previsto para o
período de 03/08/2017 a 24/08/2018.
- Especialização em "Odontologia do Trabalho" FOP-0058, previsto
para o período de 21/08/2017 a 12/11/2018.
- Extensão em "Ação e conduta de auxiliares em consultório
odontológico" FOP-0053, previsto para o período de 08/08/2017 a
12/12/2017.
- Extensão em "Odontologia Desportiva Defensiva" FOP-0350,
previsto para o período de 07/08/2017 a 07/11/2017.
- Extensão em "Perícias Judiciais e Ad Hoc" FOP-0373, previsto para
o período de 10/08/2017 a 10/11/2017.
Dcs. Fls.: 5

2. CCSEX
Processo nº: 00-X-00000/0000

Curso a ser reoferecido:
- Extensão em "Prótese Ocular", FOP-0090, previsto para o período
de 30/11/2017 a 02/12/2017.
Dcs. Fls.: 5

III - ORDEM DO DIA
PARA APROVAÇÃO
1. PAULO HENRIQUE FERREIRA CARIA
Processo nº: 06-P-03886/2003

Solicitação de exercício simultâneo de atividades, nos termos do
Artigo 13 da Deliberação CONSU-A-02/2001, para ministrar a aula
"Anatomia aplicada a Toxina Botulínica" nos dias 21 e 22 de agosto
de 2017, com carga horária de duas horas por dia, na Associação
Brasileira de Odontologia (ABO), regional de Campinas.
Parecer favorável do Departamento.
Dcs. Fls.: 6 a 11

2. FREDERICO ANDRADE E SILVA
Processo nº: 01-P-05798/1982

3. CAIO CEZAR RANDI FERRAZ
Processo nº: 06-P-07911/1997
DESTAQUE DA MESA

Exercício simultâneo de atividades, nos termos do artigo 10º da
Deliberação CONSU A-02/2001, para ministrar aulas na Escola de
Pós-Graduação Studia, localizada em Curitiba-PR, nos dias 21 e 22
de setembro de 2017.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 12

Solicitação de prorrogação de afastamento para realização de
pós-doutorado, no Departamento de Endodontia da University of
Texas Health Science Center at San Antonio, para o período de
01/10/2017 a 30/09/2018, para dar sequência ao desenvolvimento do
projeto de pesquisa intitulado "Avaliação da expressão de Heat
Shock Proteins induzida por hipóxia: possíveis ativadores endógenos
da resposta imune inata".
Parecer com ressalvas da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 13

4. ANA CAROLINA PRADO RIBEIRO E SILVA
Processo nº: 06-P-28491/2013
Relatório final de atividades desenvolvidas como Pesquisador(a)
Colaborador(a), no período de 13/02/2014 a 12/02/2016, na área de
Patologia, do Departamento de Diagnóstico Oral, sob supervisão do
Prof. Dr. Pablo Agustin Vargas.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 14
5. LUZMILA ROJAS DEL AGUILA
Processo nº: 06-P-08698/2017

Integração como Pesquisadora Colaboradora, para o período de
14/09/2017 a 13/09/2019, na área de Prótese Parcial Fixa, do
Departamento de Prótese e Periodontia, sob supervisão do Prof. Dr.
Frederico Andrade e Silva.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 15

6. MARILIA JESUS BATISTA DE BRITO MOTA
Processo nº: 06-P-22284/2013
Integração como Pesquisador(a) Colaborador(a), para o período de
16/08/2017 a 15/08/2019, na área de Odontologia Preventiva e Saúde
Pública, do Departamento de Odontologia Social, sob supervisão
do(a) Prof(a). Dr(a). Maria da Luz Rosário de Souza.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 16
7. MARILIA JESUS BATISTA DE BRITO MOTA
Processo nº: 06-P-17463/2014
Relatório final de atividades desenvolvidas como Pesquisador(a) de
Pós-Doutorado (PPPD), referente ao período de 01/06/2014 a
31/05/2016, na área de Odontologia Preventiva e Saúde Pública, do
Departamento de Odontologia Social, sob supervisão do(a) Prof(a).
Dr(a). Maria da Luz Rosário de Souza.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 17
8. MARCELO FRANCHIN
Processo nº: 06-P-05249/2017

Integração no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD),
para o período de 01/04/2017 a 31/03/2019, na área de Farmacologia,
Anestesiologia e Terapêutica, do Departamento de Ciências
Fisiológicas, sob supervisão do Prof. Dr. Pedro Luiz Rosalen.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 18

9. PAULA MIDORI CASTELO FERRUA
Processo nº: 06-P-20961/2007

10. SIMONIDES CONSANI
Processo nº: 06-P-14709/2009

Relatório de atividades como Pesquisador(a) Colaborador(a) no
período de 01/04/2015 a 31/05/2017 e prorrogação para o período de
09/06/2017 08/06/2019, na área de Odontopediatria, do
Departamento de Odontologia Infantil, sob supervisão do(a) Prof(a).
Dr(a). Maria Beatriz Duarte Gavião.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 19

Renovação como Professor(a) Colaborador(a), para o período de
07/07/2017 a 06/07/2019, na área de Materiais Dentários, do
Departamento de Odontologia Restauradora e relatório do período
anterior.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 20

11. VANESSA GALLEGO ARIAS PECORARI
Processo nº: 06-P-23874/2015
Integração como Pesquisador(a) Colaborador(a), para o período de
16/08/2017 a 15/08/2019, na área de Bioestatística, do Departamento
de Odontologia Social, sob supervisão da Profa. Dra. Gláucia Maria
Bovi Ambrosano.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 21
12. ANA CAROLINA PRADO RIBEIRO E SILVA
Processo nº: 00-X-00000/0000
Credenciamento como Professora Colaboradora no Programa de
Pós-Graduação em Estomatopatologia.
Parecer favorável da Comissão de Pós-Graduação.
Dcs. Fls.: 22 e 23
13. FERNANDA VIVIANE MARIANO BRUM CORRÊA
Processo nº: 00-X-00000/0000
Credenciamento como Professora Colaboradora no Programa de
Pós-Graduação em Estomatopatologia.
Parecer favorável da Comissão de Pós-Graduação.
Dcs. Fls.: 22 e 24
14. ANNE CAROLINA COSTA OENNING
Processo nº: 00-X-00000/0000

15. CCSEX
Processo nº: 00-X-00000/0000

Descredenciamento como Professora Colaboradora no Programa de
Pós-Graduação em Radiologia Odontológica.
Parecer favorável da Comissão de Pós-Graduação.
Dcs. Fls.: 22 e 25

Oferecimento do curso de Extensão-S "FOP-0079 Odontologia
Restauradora Estética", sob a responsabilidade da Profa. Dra.
Vanessa Cavalli Gobbo, com oferecimento previsto para o período de
13/04/2018 a 07/12/2018.
Parecer favorável da CCSEX.
Dcs. Fls.: 26 a 36

16. CCSEX
Processo nº: 01-P-24610/1997

Alterações no curso FOP-0024 "Especialização em Implantodontia",
a partir do oferecimento 014, conforme segue:
- Disciplina " FOP-0143, Prótese sobre implantes": a partir do seu
oferecimento de nº 010, alteração do professor responsável de Prof.
Dr. Mauro Antonio de Arruda Nóbilo para Prof. Dr. MÁRCIO DE
MORAES.
- Disciplina "FOP-0152, Ética e Legislação Odontológica-FOP-0024"
a partir do seu oferecimento de nº 010, de Prof. Dr. Eduardo Daruge
Júnior para Prof. Dr. LUIZ FRANCESQUINI JÚNIOR.
Parecer favorável da CCSEX.
Dcs. Fls.: 37 e 38

17. COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Processo nº: 06-P-06433/2017
Acordo de Programa de Doutorado em Cotutela entre a UNICAMP e
a Universidade de Groningen, para desenvolvimento da tese de
Doutorado da aluna MARI MIURA SUGII (RA 083859), na Faculdade
de Odontologia de Piracicaba, no Programa de Pós-Graduação em
Clínica Odontológica, área de concentração em Dentística,
Parecer favorável da Comissão de Pós-Graduação.
Dcs. Fls.: 39 a 53
18. FELIPPE BEVILACQUA PRADO
Processo nº: 00-X-00000/0000

19. LUIZ FRANCESQUINI JUNIOR
Processo nº: 00-X-00000/0000

Parecer da CEAD referente ao estágio probatório.
Paracer favorável da CEAD
Dcs. Fls.: 54 e 55

Parecer da CEAD referente ao estágio probatório.
Paracer favorável da CEAD
Dcs. Fls.: 56 e 57

Patrícia Aparecida Tomaz
Assistente Técnico de Unidade
Todas as documentações estão disponíveis para consulta na Diretoria.
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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois
mil e dezessete, com início às quatorze horas, realizou-se, na Sala da Congregação, no Prédio
Administrativo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de
Campinas, a centésima nonagésima segunda reunião ordinária da Congregação, sob a
presidência do Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henriques. Estiveram presentes à reunião
os seguintes membros: Adriana de Jesus Soares, Ana Paula de Souza, Antonio Gabriel
Lanata Flores, Bento José Alves de Moraes, Carolina Santos Ventura de Souza, Carolina
Steiner Oliveira Alarcon, Cinthia Pereira Machado Tabchoury, Débora Alves Nunes Leite
Lima, Eduardo César Almada Santos, Eliete Aparecida Ferreira Lima Marim, Enilson
Antonio Sallum, Flávio Henrique Baggio Aguiar, Francisco Carlos Groppo, Francisco
Humberto Nociti Júnior, Gláucia Maria Bovi Ambrosano, Guilherme Elias Pessanha
Henriques, João Sarmento Pereira Neto, Karina Gonzales Silvério Ruiz, Karine Laura
Cortellazzi Mendes, Luís Roberto Marcondes Martins, Marcelo de Castro Meneghim, Márcio
Zaffalon Casati, Márcio de Moraes, Matheus Lima de Oliveira, Michelle Franz Montan B.
Leite, Paulo Henrique Ferreira Caria, Regina Maria Puppin Rontani, Sheila Carmanhanes
Moreira, Vânia Célia Vieira Siqueira. Justificaram a ausência: Daiane de Fátima Pires
Cassiatore, Flávia Medeiros Saavedra de Paula, Francisco Haiter Neto, João Gabriel Silva
Souza, Luis Alexandre Maffei Sartini Paulillo, Valentim Adelino Ricardo Barão, Wander
José da Silva. Estiveram ausentes à reunião os seguintes membros: Leonardo Libardi Pagotto,
Thiago Perez Rangel. Iniciando a reunião o Sr. Diretor enfatizou que a 192ª Reunião Ordinária
da Congregação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de
Campinas estaria sendo transmitida ao vivo no canal da FOP pelo YouTube. Prof. Guilherme
informou que a composição dos membros da Congregação havia sofrido alterações para esta
reunião. Sr. Diretor esclareceu que segundo a Portaria GR-210/84, I – Pressupostos, item 10,
vedaria o acúmulo de posições representativas na Congregação. Assim os Profs. Fábio Luiz
Mialhe, Wander José da Silva e Renato Correa Viana Casarin, foram consultados e optaram por
permanecer nas seguintes representações: Prof. Wander e Prof. Renato, respectivamente
presidente e suplente da Comissão da área de Pré-Clínica; Prof. Fábio, vice chefe do
departamento. Salientou que em decorrência da opção dos três professores, a Profª. Vânia Célia
Vieira de Siqueira passou à condição de membro titular da representação geral dos docentes,
substituindo o Prof. Wander. A Profª. Karina Gonzales Silverio Ruiz passou à condição de
membro titular da representação dos professores doutores, substituindo o Prof. Renato. Para a
representação suplente da área social seria feita nova eleição. Prof. Guilherme deu boas vindas
aos novos representantes da Congregação. Dando continuidade à reunião, o Senhor Diretor
colocou para apreciação a Ata da 191ª Reunião Ordinária da Congregação, a qual foi aprovada
com quatro abstenções. Passando para o expediente, o Senhor Diretor informou que no período
de 07/06/2017 a 16/08/2017 houve a admissão de Cláudio Ferreira Nóia em 08/08/2017, como
Professor Doutor I, na Parte Permanente, em RDIDP, para atuar junto ao Departamento de
Diagnóstico Oral, Área de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial; admissão de Lilian
Tori Barra em 16/08/2017 na função PAEPE - Cirurgiã Dentista, para atuar junto ao Plantão da
Clínica de Graduação. Neste mesmo período houve o falecimento de Isael Espironelo ocorrido
em 06/07/2017, servidor aposentado que atuou em várias áreas na FOP, como Portaria e
Refeitório; falecimento de Luiz Guedes do Amaral ocorrido em 27/07/2017, servidor
aposentado do Biotério da FOP. A Congregação foi consultada e unanimemente manifestou-se
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favorável ao envio de votos de pesar e condolências aos familiares. Em 02/08/2017 houve a
aposentadoria de João Carlos Gomes da Silva Júnior (Joãozinho). Informou também que no
período de 07/06/2017 a 16/08/2017 não houve transferências ou permutas. Continuando a
reunião, Prof. Guilherme fez aos presentes, uma apresentação de um breve relatório das obras
ocorridas neste terceiro ano de sua gestão como Diretor da FOP. Salientou a importância deste
relatório, o qual abordou manutenção e reformas nos prédios da FOP, que muitas vezes
passavam despercebidas aos olhos da comunidade da FOP. Disse que esses relatórios seriam
úteis inclusive para que os futuros administradores da FOP tivessem conhecimento da estrutura
da FOP. Enfatizou que este relatório abrangia o período de outubro de 2016 a agosto de 2017
Entre as manutenções e obras elencadas neste relatório, estava a manutenção dos compressores
de ar comprimido que abasteciam a Clínica da Faculdade. Pintura dos corredores da FOP.
Reparos nos bancos cimentados na área externa. Manutenção e substituição da parte hidráulica e
esgoto do Orocentro. Prof. Guilherme enfatizou que a mão de obra para as reformas do
Orocentro foi cedida pela FOP, mas os materiais utilizados nesta reforma foram adquiridos com
recurso próprio do Orocentro. Enfatizou o uso de lâmpadas de LED em todo o Orocentro,
ressaltando a qualidade da iluminação. Continuando com o relatório, o Sr. Diretor informou que
o Toten instalado na entrada da FOP estava com um erro de ortografia na língua inglesa, mas
que era o nome que constava no catálogo da UNICAMP. Salientou que este Toten foi um
presente da Reitoria, numa ação onde foram instalados Totens em todos os Institutos,
Faculdades e Reitoria da UNICAMP. Prof. Guilherme informou que houve nova pintura na
marcação dos estacionamentos da FOP, além da pintura e impermeabilização da caixa d’água.
Informou também que houve a limpeza dos dutos de ar condicionado da Biblioteca e Salão
Nobre. Salientou que esta foi a primeira vez desde a instalação que se fez este tipo de limpeza
nos dutos de ar condicionado da FOP. Sr. Diretor disse que a antiga câmara escura da
Radiologia da FOP - por não possuir mais utilidade – havia sido reformada e que o local havia
sido transformado em sala de interpretação radiológica. Prof. Guilherme disse que foi necessário
executar em caráter de urgência uma intervenção para drenagem de água pluvial na área do
plantão da FOP e que houve também, neste mesmo período, a troca de tubulação de esgoto da
Clínica e caixas de inspeção. Informou que os pés das mesas de mármore do Laboratório de PréClínica foram substituídos devido a corrosão. Disse que a chave contatora da Biblioteca
queimou e que foi necessário substituir às pressas por uma chave nova. Prof. Guilherme
agradeceu o Setor Financeiro pela agilidade nas compras, enfatizando que dentro da legislação
vigente, os pedidos eram prontamente atendidos. Prof. Guilherme informou a substituição das
tampas de acesso às galerias que estavam corroídas. Salientou a pintura do logo dos sessenta
anos da FOP no quadro concretado no jardim da FOP. Informou a troca dos suportes de granito
na Clínica de Especialização e a substituição do portão do Prédio Central. Disse também que a
Sala dos Transformadores passou por manutenção, assim como a pintura da parte externa da
área dos motoristas. Informou que houve atualização da frota de veículos da FOP, trocando dois
veículos Paratis por um veículo Meriva/2009 em melhores condições, além da substituição do
veículo Sprinter por uma Van Ducato/2009 que também estaria em melhores condições de uso.
Informou a substituição de canos corroídos no corredor da Radiologia e Pediatria. Informou a
substituição do registro que abastecia o Prédio Administrativo, além de mais de vinte peças de
vidro em todo o prédio da FOP. Prof. Guilherme disse que o Laboratório de Anatomia havia
sido alvo de ação do Ministério Público com relação ao uso de formol e com a condição de
acomodação de cadáveres. Enfatizou que as normas exigidas foram cumpridas e que houve
sugestões da Área de Segurança do Trabalho da UNICAMP para fixação de prateleiras e
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adequações diversas para a instalação do Museu de Ossos na FOP. Disse que parte do
Laboratório de Anatomia seria usado pela Odontologia Legal para o estudo de ossos. Prof.
Guilherme informou que todo entulho gerado nas dependências da FOP era depositado num
espaço atrás da área de resíduos da FOP e que de tempos em tempos era contratada uma
empresa para a limpeza desses resíduos. Informou que o barranco defronte à Avenida Limeira
foi refeito, para uma futura substituição de alambrados no entorno da FOP. Informou que ainda
havia muitas obras sendo realizadas na FOP, entre elas a reforma do Laboratório de Materiais
Dentários, do Laboratório de Prótese Total, da sala dos professores da Endodontia e Dentística.
Continuando a reunião o Sr. Diretor informou que o vencedor do Prêmio Reconhecimento
Acadêmico “Zeferino Vaz” foi o Prof. Dr. Marcelo Ferraz Mesquita e que o vencedor do
Prêmio Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação foi o Prof. Dr.
Márcio de Moraes. Prof. Guilherme aproveitou o ensejo e parabenizou ambos os professores
pelos prêmios recebidos na edição de 2017. Prof. Guilherme informou que assinou como
Diretor da FOP o GraduaCEO. Disse que o GraduaCEO seria um edital do Ministério da Saúde
que permutava prestação de serviços odontológicos por recursos do Governo Federal. Sr.
Diretor enfatizou que a FOP já havia sido contemplada no edital, mas que ainda não havia sido
formalizada a assinatura do contrato. Disse que após a sua assinatura o documento seria
assinado pelo Secretário de Saúde do Município de Piracicaba e enviado para Brasília. Prof.
Guilherme disse que o Prof. Pereira era quem estava responsável pelos trâmites. Continuando
sua fala, Prof. Guilherme disse que depois de formalizado, recursos da ordem de cinquenta mil
reais mensais seriam repassados para a FOP para o custeio dos tratamentos odontológicos.
Salientou que o recurso advindo do GraduaCEO seria muito importante para a FOP.
Continuando a reunião, Prof. Guilherme comentou sobre a revista da FOP, onde a Profª. Altair
havia assumido como Editora Científica, auxiliada pelo Prof. Valentim, a ATU Patrícia, a
secretária de Departamento Eliete e pela funcionária da Biblioteca Heloísa. Disse que todos
estavam trabalhando arduamente para regularizar a situação da revista, inclusive para cumprir
exigências de aporte de recursos. Prof. Guilherme solicitou empenho de todos da comunidade
FOP para auxílio em manter a revista em dia. Prof. Guilherme informou que havia um
movimento na Universidade o qual conduziria a uma Comissão Permanente Processante de dez
docentes da Faculdade do Odontologia de Piracicaba. Disse que esta Comissão Permanente
Processante apuraria o uso de recursos da Conta 504, conta esta, a mesma utilizada para a
Clínica de Graduação. Explicou que a Comissão Permanente Processante era uma comissão
máxima processual dentro da Universidade. Prof. Guilherme disse que o processo que
desencadeou esta sindicância havia sido mal conduzido desde o início, já que não permitiram
defesas. Sr. Diretor disse que se manifestou na reunião da CEPE que ocorrera dias antes desta
reunião da Congregação sobre a condução do processo da Conta 504 da FOP. Prof. Flávio pediu
a palavra e disse que havia discutido em seu departamento sobre o processo da Conta 504, pois
o departamento tinha dois docentes mencionados no processo. Disse que estranhou a demora na
condução deste processo, pois tal processo havia ficado parado por mais de dois anos dentro de
um gabinete, sem nenhum despacho. Outro ponto foi que todas as compras haviam sido
realizadas através do convênio FUNCAMP e datadas bem anteriormente ao início do processo
no ano de 2011. Prof. Flávio salientou que as compras realizadas por docentes foram todas
executadas pela FUNCAMP, ou seja, que a FUNCAMP tinha ciência de tudo que havia sido
adquirido e que nunca havia se manifestado de quaisquer irregularidades. Prof. Flávio destacou
que as compras provavelmente haviam passado em prestações de contas pela Coordenadoria de
Extensão e pela Congregação. Salientou que os trâmites foram legitimados e que seguiram o
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curso conforme estatuto e à época não havia tido questionamentos, a não ser os questionamentos
que surgiram através de uma denúncia. Prof. Guilherme agradeceu o Prof. Flávio e explicou que
a Conta 504 seria uma conta existente na Clínica de Graduação e que sempre o Diretor da
Faculdade de Odontologia era seu executor. Prof. Guilherme enfatizou que a Conta 504 permitia
a viabilização dos tratamentos odontológicos. Explicou que em muitos casos o paciente não
recebia o tratamento gratuitamente na FOP, como no caso de próteses dentárias, onde o paciente
teria que pagar pelas próteses, pois a FOP também pagava para a execução destas. Dessa forma
o pagamento dos recursos era depositado na conta e depois efetuado os pagamentos necessários
para viabilizar os tratamentos odontológicos, como o pagamento de próteses, conserto de
autoclave, compra de cartucho de tinta para impressora da Clínica e assim sucessivamente. Prof.
Guilherme informou que a conta 504 datava da década de setenta pagando apenas uma taxa
(FUNCAMP). Exemplificou dizendo que se algum docente quisesse criar uma área de
prestação de serviços, poderia cria-la, porém seria necessário o pagamento de quatro taxas
distintas. Disse que dessa forma encareceria o tratamento, pois enquanto esta conta recolhia
quatro taxas distintas, a Conta 504 recolhia apenas uma taxa. Prof. Guilherme lembrou que este
foi um benefício da década de setenta para que as próteses não ficassem tão caras na Clínica.
Disse que entre 1998 e 2002 o benefício de se pagar apenas uma taxa se estendeu para todos os
cursos que eventualmente realizassem tratamentos odontológicos de reabilitações bucais. Prof.
Guilherme, mais uma vez, salientou que todos os pagamentos da Conta 504 passavam pela
interveniência da FUNCAMP. Disse que no ano de 2001 houve a denúncia de que essas contas
estariam irregulares, abrindo-se uma sindicância pela Reitoria. Prof. Guilherme informou que na
sindicância em tela houve encaminhamento de documentos, oitiva e depoimento do denunciante,
e conclusão de que os pagamentos foram irregulares, concluindo pela devolução dos valores
pagos. Prof. Guilherme disse que em momento algum ouve espaço para defesa e para o direito
ao contraditório. Prof. Guilherme disse que em outro momento, um diretor solicitou a
contratação de dois estagiários para a Biblioteca, com o pagamento realizado através de outro
convênio - recurso FOP - para contratação dos estagiários. Informou que a FUNCAMP
equivocadamente inseriu os dois estagiários na Conta 504. Após quatro dias, informou que a
FUNCAMP percebeu o equívoco, estornando o dinheiro para a Conta 504 e retirando o valor do
recurso FOP. Prof Guilherme disse que mesmo assim, a sindicância apurou e cobrou do diretor
da época e o acusou de ter feito um gasto irregular, solicitando a devolução do recurso para a
Conta 504. Sr. Diretor disse que tais atitudes passariam a ideia de constrangimento, de assédio
ou chantagem, pois a qualquer momento o processo poderia ter prosseguimento. Prof.
Guilherme enfatizou que um processo similar ao apresentado, poderia durar no máximo sessenta
dias e tal processo se estendia por seis anos. Prof. Guilherme informou que a Comissão
Permanente Processante ainda não havia sido instaurada, mas assim que se instaurasse seria a
oportunidade para defesa, o que não aconteceu no Processo de Sindicância. Prof. Guilherme
salientou que o pré-requisito básico numa defesa seria o direito ao contraditório. Prof. Luís
Roberto disse que durante este período havia sido Coordenador de Clínica e que, a rigor, a
Conta 504 seria de responsabilidade do Coordenador da Clínica. Disse que em determinado
momento foi aconselhado por um professor para que não fosse mais responsável por tal conta e
partir daquele momento o Diretor ficou responsável pela Conta 504. Prof. Luís Roberto disse
que todo o dinheiro arrecadado na Conta 504 era proveniente das próteses que não havia
nenhum tipo de situação para lucrar. Disse que se por ventura sobrasse algum valor, o mesmo
seria revertido para a própria Clínica. Prof. Luís Roberto disse que para a Comissão
Permanente Processante os processos dos professores seriam individualizados, causando de
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certa forma estranheza e preocupação. Passando aos inscritos no expediente, Prof. Guilherme
passou a palavra ao Prof. Matheus que convidou toda comunidade da FOP para participar da 24ª
Jornada Odontológica de Piracicaba simultaneamente com o 9º Congresso Internacional de
Odontologia que aconteceria entre os dias dois e quatro de outubro do corrente ano. Prof.
Matheus enfatizou que os alunos teriam atividade normal nos demais dias da semana da Jornada
Odontológica. Disse que em comemoração aos sessenta anos da FOP a cor da JOP do ano de
2017 seria azul, remetendo a bodas de diamante. Prof. Matheus informou que o envio de
trabalhos e as inscrições com desconto seriam efetuados até o dia trinta de agosto. Prof.
Matheus agradeceu a Comissão Organizadora e a Equipe Técnica que trabalhou muito desde a
JOP anterior, sendo a Comissão Organizadora composta na Secretaria pela Profª. Dra. Karine
Laura Cortellazzi Mendes e Profª. Dra. Luciane Miranda Guerra, no Social o Prof. Dr. Renato
Corrêa Viana Casarin, na Divulgação o Prof. Dr. Rafael Nobrega Stipp, no Escovódromo a Profª.
Dra. Dagmar de Paula Queluz, no Projeto Trauma Dental a Profª. Dra. Adriana de Jesus Soares,
no Comercial o Prof. Dr. Américo Bortolazzo Correr e o Prof. Dr. Alexander Tadeu Sverzut, na
Científica a Profª. Dra. Vanessa Cavalli Gobbo e Profª. Dra. Carolina Steiner Oliveira Alarcon,
na Presidência Discente Juliana Benini (do quarto ano) e como Presidente Docente o Prof. Dr.
Matheus Lima de Oliveira. Agradeceu também a Equipe Técnica com o grande apoio de Luís
Henrique Alves dos Santos, Felipe Alexandre Soares nos sistemas de inscrições e pagamentos,
Marco Antonio Cavallari Júnior com artes e divulgação e Marco Antônio Romano com o site.
Prof. Matheus agradeceu também a Diretoria da FOP pelo apoio e aos patrocinadores como a
Prefeitura Municipal de Piracicaba, a CAPES, PAEPE, Colgate, Santander, Neodent, APCD
Piracicaba, Empório Craft, Curaprox, TDV, SEM Farmacêutica, Rasera Comunicação e
Evandra Acessórios. Encerrando sua fala, Prof. Matheus convidou a todos para acessar a página
do Facebook ou para entrar no site do evento para apreciarem a grade científica, a qual foi
elaborada com indicações de colegas e solicitações de alunos na tentativa de inovar em relação
aos temas abordados em jornadas anteriores. Prof. Matheus destacou a palestra de abertura, a
qual seria uma palestra internacional com o Prof. Dr. Marco Carrion, do Peru que se tornou uma
referência em harmonização buco-facial e a palestra off-topic de encerramento a qual seria
ministrada pela Monja Henshin Gandra que abordaria o tema “ Os caminhos que nos dão
tranquilidade e segurança profissional”. Prof. Matheus disse ter a grata surpresa de a Monja
Henshin Gandra ser filha do ex-docente da FOP, Prof. Dr. Ygar Ribeiro Gandra, e informou que
a JOP do ano de 2018 aconteceria entre os dias vinte e três e vinte e cinco de maio e seria
presidida pela Profª. Dra. Adriana de Jesus Soares. Prof. Guilherme parabenizou o Prof.
Matheus e a toda equipe da JOP pelo empenho e trabalho árduo, salientando o elevado número
de inscritos. Prof. Flávio comunicou que na quinta-feira que antecedeu esta reunião esteve, a
pedido do Diretor da FOP, numa reunião comandada pela Profª. Teresa Atvars, Coordenadora
Geral da UNICAMP e Profª. Marisa Beppu, Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário para
debaterem a respeito da crise pela qual a Universidade e o país atravessavam. Prof. Flávio disse
que esta era apenas uma das reuniões que aconteceriam para decidirem o futuro da UNICAMP.
Disse que a ideia da reunião era para que se discutisse metas ou ações que pudessem diminuir
ou resolver o déficit anual da Universidade. Prof. Flávio informou que no momento havia uma
reserva em torno de seiscentos milhões, mas que essa reserva estaria diminuindo
consideravelmente com o passar do tempo. Disse que se fossem atendidos todos os pedidos de
contratações docentes e funcionários e as progressões de carreira, haveria um acréscimo de
cinco a seis milhões no déficit anual da Universidade. Prof. Flávio disse que estas reuniões
auxiliariam para que se tomasse uma decisão conjunta de todos os Diretores, Pró-Reitores e
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Reitor para que se chegasse num denominador comum, diminuindo assim o déficit. Prof. Flávio
disse que se manifestou em relação às contratações, salientando a existência de unidades dentro
da UNICAMP que sofriam mais que outras, em relação ao número de funcionários, servidores
ou em relação a outras ações que levassem ao aumento de despesas da UNICAMP. Disse que
seria necessário verificar qual unidade necessitava de contratações docentes, considerando a
carga horária média dos professores de cada unidade e que também fossem levadas em conta as
diretrizes curriculares de cada curso para se saber a quantidade ideal ou correta de docentes por
unidade. Prof. Flávio salientou que em princípio estariam paralisados os concursos para a
progressão de carreira até que a situação se normalizasse. Prof. Flávio disse que os prédios
utilizados para o ensino de odontologia, principalmente os prédios da Clínica, não estariam mais
atendendo as normas da vigilância sanitária. Disse que os profissionais estariam trabalhando em
meio insalubre e com uma maior porcentagem de chance de contaminação cruzada entre
paciente e paciente, entre paciente e aluno e entre paciente e docente. Disse que a FOP estava
se sacrificando há muito tempo e caso houvesse liberação de verbas para construção ou reforma
de novos prédios, a FOP deveria ser considerada e colocada como prioridade. Prof. Flávio
salientou que no processo do GraduaCEO ficou acordado que os trabalhos seriam realizados em
prédios novos, pois o GraduaCEO era para ter sido colocado em prática no ano de 2016.
Acreditava-se que os prédios estariam concluídos, apenas aguardando equipamentos para o
funcionamento. Prof. Flávio continuou sua fala e disse que uma situação mais crítica poderia
acontecer em relação às Clínicas de Graduação, pois no semestre seguinte haveria uma projeção
de sessenta e oito alunos matriculados na DC-081 e que seriam postulantes a estarem na
disciplina de clínica DC-091, ou seja, a disciplina do nono semestre. Prof. Flávio informou que
havia uma turma no quinto ano, dezesseis alunos reprovados que fariam a disciplina DC-101 no
próximo semestre concomitante com a disciplina DC-091. Somando-se a isso disse que haveria
mais seis alunos que estariam cursando a disciplina DC-071 e que também fariam a disciplina
DC 081 junto com a disciplina DC-091. Disse que a somatória estaria em torno de noventa
alunos, e provavelmente haveria a necessidade de utilizar todos os equipamentos odontológicos,
cadeiras odontológicas e a provável utilização de equipamentos do serviço de Plantão. Prof.
Flávio disse que além do exposto, havia a solicitação de disciplinas extracurriculares ou de
estágio clínico dentro da Clínica de Graduação. Disse que já estariam sendo ministradas neste
semestre na Clínica de Extensão e Pós-Graduação disciplinas extracurriculares, sendo analisada
uma provável terceira disciplina para ser alocada. Prof. Flávio solicitou aos membros da
Congregação um documento a ser redigido à Reitoria mostrando a dificuldade, os problemas
com a área de ensino e a prioridade de recursos para construção e reformas de prédios da FOP.
Continuando sua fala, o Prof. Flávio disse que a pedido da Profª. Dra. Maria Teresa, da Área de
Fisiologia da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, faria agradecimento na
Congregação da FOP à Profª. Dra. Fernanda Klein Marcondes. Disse que na semana que
antecedeu esta reunião houve a realização de Workshop Internacional na cidade de Búzios-RJ,
presidido pela Profª. Dra. Maria Teresa, da Área de Fisiologia da Faculdade de Odontologia da
USP de Ribeirão Preto, com a presença de professores de vinte e quatro países de todos os
continentes. Salientou que a Profª. Dra. Fernanda Klein Marcondes foi uma das organizadoras
deste workshop e parte do sucesso deste evento se deu pela Profª. Dra. Fernanda Klein
Marcondes. Continuando a reunião, o Prof. Guilherme disse que no dia primeiro de agosto
houve reunião do Conselho Universitário e que ao final desta reunião a Coordenadora Geral da
Universidade e o próprio Reitor informaram que todos os concursos que estavam represados na
Universidade seriam homologados. Prof. Guilherme disse que a FOP teria três concursos a
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serem homologados, sendo dois de professores titulares e um de admissão de professor na área
de Fisiologia. Porém em reunião posterior na qual o Prof. Flávio esteve presente, foi dito que
outras reuniões seriam necessárias para decidir sobre os concursos em questão. Prof. Guilherme
disse que para o concurso da área de Fisiologia houve uma justificativa informando que o
concurso seria realizado por motivo de demissão, ou seja, a Universidade contrataria outro
docente sem onerar a folha de pagamento. Prof. Guilherme enfatizou que em casos de demissão
nenhuma GR estipulava pela não reposição. Disse que a GR suspendia a reposição automática
de docentes nos casos de aposentadoria, mas demissão e morte não estavam elencadas como
suspensas. Prof. Guilherme informou que na Ata da 5ª Reunião do Conselho Interdepartamental
estaria transcrito na íntegra o documento encaminhado ao Reitor o qual informava sobre a
situação do Edifício de Clínica e Pré-Clínica. Disse que descreveu neste documento cinco
argumentos importantes para o andamento das obras. Entre estes argumentos estava a passagem
do currículo do curso de Odontologia da UNICAMP de quatro para cinco anos, estando a FOP
sem espaço para cinco turmas. Disse que uma das ideias seria reduzir o número de vagas no
curso. Outro argumento citado foi que a doação de terreno para a FOP ficou condicionado à
construção de uma clínica e que caso a obra não fosse realizada, a FOP poderia perder o terreno.
Um terceiro argumento seria de a FOP estar fora da legislação atual, pois quando a FOP foi
inaugurada em 1975 a legislação para o funcionamento da Clínica Odontológica era outra.
Informou que o projeto do novo prédio havia sido avalizado pela Vigilância Sanitária e que a
FOP havia se comprometido a terminar o novo prédio o mais breve possível para poder
continuar com a atual Clínica em funcionamento. Prof. Guilherme disse que havia uma
contrapartida da prefeitura Municipal de Piracicaba que faria a mudança da adutora principal de
Piracicaba que passava no terreno da FOP para que a nova Clínica ficasse pronta para prestação
de serviços odontológicos à população. Um último ponto, seria de que as obras do Edifício de
Clínica e Pré-Clínica haviam sido iniciadas, inclusive com a terraplenagem finalizada. Prof.
Guilherme disse que se paralisassem a obra do jeito que se encontrava haveria um grande risco
de desabamento e movimentação de terra. Prof. Guilherme disse que aguardava uma reunião
para que se decidisse sobre a continuidade da obra, pois o contrato já estava assinado e o
dinheiro empenhado até o final do ano. Continuando com sua fala, Prof. Guilherme disse que a
FOP vivenciava uma excepcionalidade motivada pela experiência da Faculdade de Bauru. Disse
que a Faculdade de Bauru transferiu a administração do Centrinho para o Governo do Estado de
São Paulo para desoneração da USP. Informou que a contrapartida da Faculdade de Bauru seria
a criação de um curso de Medicina. Prof. Guilherme disse que este curso já estaria com as
inscrições abertas para o próximo ano. Sr. Diretor disse que o Reitor da UNICAMP, Prof. Dr.
Marcelo Knobel comunicou que estaria negociando a transferência de responsabilidade do
Hospital das Clínicas para o Governo do Estado de São Paulo. Disse que esta transferência
desoneraria a UNICAMP em trezentos milhões de reais anuais, melhorando desta forma o
orçamento da Universidade. A contrapartida da UNICAMP seria a criação de um curso de
Medicina na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Prof. Guilherme disse que as negociações
estavam sendo feitas entre o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alkimin, o Deputado
Federal Roberto Morais, o Reitor da UNICAMP Prof. Marcelo Knobel o Prefeito do Município
de Piracicaba, Barjas Negri, o qual se comprometeu em ceder uma área adicional à FOP para a
construção da Faculdade de Medicina. Prof. Guilherme disse que seriam contratados
inicialmente dez professores por conta do novo curso de Medicina. Informou que os professores
das áreas básicas da FOP seriam responsáveis pelos dois primeiros anos do curso de Medicina.
Disse que quando estes alunos estivessem no terceiro ano do curso de Medicina, passariam a
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atuar no Hospital Regional prestes a ser inaugurado. Prof. Guilherme informou que no primeiro
ano seriam sessenta alunos, no segundo ano oitenta alunos e no terceiro ano cem alunos e o
Hospital Regional seria administrado pela FUNCAMP nos moldes do Hospital de Sumaré. Sr.
Diretor disse que futuramente os alunos da FOP poderiam ter novas disciplinas dentro do
Hospital como a área de Cirurgia, Patologia e Semiologia. Disse que Piracicaba ganharia muita
força na Universidade, sendo um polo de saúde para o Brasil. Passando a palavra ao Prof.
Enílson que disse que esse seria um momento onde num futuro próximo haveria lideranças
locais com um movimento forte, com grande motivação junto ao Reitor e até mesmo o
Governador do Estado no sentido de assumir o Hospital. Disse parecerem as mesmas forças que
se uniram para a criação da FOP. Prof. Enílson disse que aparentemente havia uma conjunção
de fatores que favoreceriam, talvez tendo que se fazer uma adaptação, mas que os benefícios
para a população nesta área específica seriam inegáveis, assim como a FOP sempre cumpriu
muito bem os objetivos que a ela competiam. Prof. Enílson disse que gostaria de externar sua
preocupação em relação ao destino da Revista da FOP. Disse que a Revista havia sido criada na
gestão do Prof. Antônio Wilson Sallum e que pela doação, contribuição e empenho de seus
editores e revisores continuava até os dias atuais. Disse que em conversa com a Profª. Altair
tomou ciência de que para a Revista estar no Scielo seria necessário apresentar os seus volumes
sem interrupção por dois anos. Disse também que a permanência no Scopus seria importante
para a qualificação da Revista. Prof. Enílson salientou que se a Revista saísse do Scopus, ela
cairia na qualificação do Qualis e passaria a não atrair mais artigos de qualidade. Disse que a
equipe da Profª. Altair teria o compromisso de fazer cumprir a meta junto ao Scopus, merecendo
todo o reconhecimento por conseguir cumprir dois volumes da Revista num curto espaço de
tempo. Prof. Enílson disse que a Profª. Dagmar havia deixado prontos dois volumes em 2016 e
que a nova equipe completou os outros dois volumes. Prof. Enílson disse que havia um volume
do ano de 2017 já finalizado e que havia quinze artigos aceitos aguardando diagramação e mais
sete artigos em fase final de avaliação. Disse que havia empenho por parte da nova equipe em
adaptar a revista para uma leitura na WEB, com novas ferramentas e uma maneira diferente de
se fazer diagramação. Prof. Enílson parabenizou a Diretoria da FOP pelo empenho em resolver
pendências da Revista, e por se sensibilizar a respeito da prioridade da Revista. Também
enalteceu o empenho do Prof. Valentim, da ATU Patrícia, Eliete, Heloísa e do Prof. Wander.
Finalizando sua fala, Prof. Enílson enfatizou as comemorações dos sessenta anos da FOP e que
a pedido do Prof. Guilherme solicitou à comunidade FOP para apresentarem sugestões ou ideias
que pudessem ser executadas para abrilhantar a data. Prof. Enílson disse que contatou o
maestro da Orquestra Educacional de Piracicaba que se propôs vir até a FOP e estudar a
possibilidade de apresentação da Orquestra nas dependências da FOP. Prof. Guilherme
informou que no dia primeiro de agosto em comemoração aos duzentos e cinquenta anos de
Piracicaba, houve sessão da Câmara dos Vereadores e a concessão de quinze honrarias a
instituições ou a personalidades que de alguma maneira colaboraram com o desenvolvimento da
cidade. Disse que honradamente se fez presente nesta sessão para receber a medalha que honrou
a FOP como uma das quinze instituições importantes da cidade de Piracicaba. Prof. Guilherme
disse que neste evento teve a oportunidade de conversar com o Deputado Roberto Morais e com
o Prefeito Barjas Negri sobre o interesse de ambos na instalação da Faculdade de Medicina na
FOP, com a possibilidade de doação pela Prefeitura de um terreno da fazenda Areião para ser
anexado a FOP. Prof. Francisco Groppo disse que apesar de o Prof. Guilherme e o Prof. Flávio
já terem sanado parcialmente sua indagação, externou sua preocupação com a questão do
docente do Departamento de Ciências Fisiológicas, pois o concurso já havia tramitado, passado
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na CIDD e aguardando na CVD. Prof. Groppo disse que por ser membro da CIDD e como
representante da FOP, na última reunião da CIDD fez um destaque em relação a dois concursos
de professor MS3 que estariam passando por aquela comissão. Disse que após indagar a Pró
Reitora de Desenvolvimento Universitária, Profª. Marisa Beppu sobre estes concursos, a Pró
Reitora não soube dar uma resposta fundamentada. Prof. Groppo disse que propôs a contratação
de professores no regime RTC ou RTP, pois haveria problemas na contratação de professores
RDIDP devido a folha de pagamento. Disse que outra solução para a diminuição da folha de
pagamento seria o enquadramento apropriado dos docentes. Disse que analisando os relatórios
de docentes que estariam em RDIDP de várias unidades, os mesmos não se enquadrariam nem
em RTC, pois seriam docentes com pouquíssimas atividades na graduação e não possuíam
quase nenhuma atividade de pesquisa. Prof. Guilherme disse que em relação ao docente do
Departamento de Ciências Fisiológicas, o concurso havia se realizado e estaria em fase de
homologação. Disse que a Profª. Fernanda havia feito uma justificativa pautando-se no fato da
vaga ser de uma demissão. Passando a palavra, Profª. Cínthia convidou docentes, alunos e
funcionários para participarem do encontro que ocorreria no dia vinte e cinco de agosto, no
período da manhã, no anfiteatro quatro com o título “Compartilhando Experiências como
Bolsista Sanduíche no Exterior”. Disse que três alunos de doutorado haviam participado e
finalizado recentemente o estágio no exterior e que contariam um pouco sobre a experiência
desse período fora do Brasil. Prof. Francisco Nociti disse que em nome do Departamento de
Prótese e Periodontia parabenizava o Prof. Marcelo Mesquita membro do Departamento de
Prótese e Periodontia pelo recebimento do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico "Zeferino
Vaz". Disse que nos vinte e sete anos de existência do Prêmio, esta seria a primeira vez que um
professor da área da Prótese Total recebia a premiação. Prof. Nociti disse que o departamento
estava muito feliz com a premiação. Continuando a reunião, o Senhor Diretor informou que
havia quatro itens para ciência, nove itens para homologação e vinte e quatro itens para
aprovação. EXPEDIENTE: PARA CIÊNCIA: 1) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado:
CCSEX Assunto: Cursos a serem reoferecidos: - Especialização em "Atendimento
Interdisciplinar Preventivo na Primeira Infância" FOP-0340, previsto para o período de
07/11/2017 a 28/02/2019. - Especialização em "Saúde Coletiva" FOP-0056, previsto para o
período de 03/08/2017 a 24/08/2018.- Especialização em "Odontologia do Trabalho" FOP-0058,
previsto para o período de 21/08/2017 a 12/11/2018. - Especialização em "Gestão Pública e
Saúde" FOP-0444, previsto para o período de 01/09/2017 a 26/08/2018. - Extensão em
"Habilitação em Toxina Botulinica e Material de Preenchimento na Prática Clínica" FOP-0346,
previsto para o período de 28/09/2017 a 30/09/2017. - Extensão em "Capacitação para
Diagnóstico e Intervenção Terapêuticas das Disfunções Temporomandibulares" FOP-2500,
previsto para o período de 31/08/2017 a 02/09/2017. 2) Processo nº: 01-P-02691/1998
Interessado: MÁRIO FERNANDO DE GÓES Assunto: Encerramento em 16/03/2016 do
exercício simultâneo de atividades com a empresa 3M do Brasil, aprovado anteriormente pela
Congregação em 09/04/2014 e pela CPDI em 13/05/2014, para o período de 01/07/2014 a
30/06/2017. 3)
Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: COORDENADORIA DE
GRADUAÇÃO/FOP Assunto: Resultado da eleição do represente da Área Social, do curso de
graduação em Odontologia, junto à Comissão de Docentes, para o período de 03/07/2017 a
02/07/2019. 4)
Processo nº: 06-P-07532/2014 Interessado: DEPARTAMENTO DE
DIAGNÓSTICO ORAL Assunto: Não firmação do Termo Aditivo ao Convênio nº 2637/2013
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a UNICAMP,
que tinha como objeto a transferência de recursos financeiros, do convênio SUS/SP, visando a
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aquisição de equipamentos ao Orocentro. PARA HOMOLOGAÇÃO: 1) Processo nº: 00-P00000/0000 Interessado: COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO Assunto: Resultado das
eleições para coordenador da comissão da área de pré-clínica do curso de graduação em
Odontologia e respectivo suplente, para completar mandato no período de 01/07/2017 a
12/12/2017, tendo sido eleitos como coordenador e suplente, respectivamente: Prof. Dr. Wander
José da Silva e Renato Corrêa Viana Casarin. 2) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado:
COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO Assunto: Resultado das eleições para coordenador da
comissão da área de pré-clínica do curso de graduação em Odontologia e respectivo suplente,
para o mandato que compreende o período de 13/12/2017 a 12/12/2019, tendo sido eleitos como
coordenador e suplente, respectivamente: Prof. Dr. Wander José da Silva e Renato Corrêa Viana
Casarin. 3)
Processo nº: 06-D-07057/2017 Interessado: COORDENADORIA DE
GRADUAÇÃO Assunto: Resultado das eleições para composição do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), para o mandato que compreende o período de 23/03/2017 a 22/03/2021,
tendo sido eleitos: Representante da Área Clínica: Prof. Dr. José Flávio Affonso de Almeida
(titular) e Profa. Dra. Luciana Asprino (suplente). Representante da Área de Pré-Clínica: Prof.
Dr. Paulo Henrique Ferreira Caria (titular) e Profa. Dra. Vânia Célia Vieira de Siqueira
(suplente). Representante da Área Básica e Biológica: Profa. Dra. Fernanda Klein Marcondes
(titular) Ana Paula de Souza (suplente). Representante da Área Social: Prof. Dr. Marcelo de
Castro Meneghim (titular) Prof. Dr. Fábio Luiz Mialhe (suplente). 4) Processo nº: 00-P00000/0000 Interessado: DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO ORAL Assunto: Ata da
eleição para chefe do Departamento de Diagnóstico Oral, para o período de 30/06/2017 a
29/06/2019, tendo sido eleito o Prof. Dr. Márcio de Moraes. Obs.: realizada nova eleição em
função do Prof. Dr. Pablo Agustin Vargas ter assumido a DERI. 5) Processo nº: 00-P00000/0000 Interessado: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL Assunto: Ata da
eleição para suplente da chefia do Departamento de Odontologia Social, para completar
mandato no período de 03/07/2017 a 02/07/2018, tendo sido eleito o Prof. Dr. Fábio Luiz
Mialhe. obs.: realizada nova eleição em função de afastamento da Profa. Rosana Possobon para
realização de pós-doutorado. 6) Processo nº: 06-P-03502/2016 Interessado: DEPARTAMENTO
DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA Assunto: Parecer final do concurso público para
provimento de um cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, com opção preferencial
para o RDIDP, na área de Endodontia, nas disciplinas DM057, DM067, DM078, DC061,
DC071, DC081, DC702, DC802. Candidato inscrito: Prof. Dr. Alexandre Augusto Zaia.
Candidato habilitado: Prof. Dr. Alexandre Augusto Zaia. 7) Processo nº: 06-P-02675/1996
Interessado: CÉLIA MARISA RIZZATTI BARBOSA Assunto: Exercício simultâneo de
atividades, para ministrar a aula "Toxina botulínica em Odontologia" em curso de extensão na
Universidade de Taubaté- UNITAU, nos dias 04 e 05/08/2017, totalizando 08 horas. 8)
Processo nº: 06-P-25859/2015 Interessado: LUCIANE MARTINS Assunto: Alteração no plano
de atividades inicialmente proposto para o vínculo no Programa de Pesquisador(a) de PósDoutorado, no Departamento de Prótese e Periodontia, área de Periodontia, sendo: - Inclusão de
atividades de extensão no termo de adesão vigente que compreende o período de 01/04/2017 a
31/03/2019. 9) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: COORDENADORIA DE PÓSGRADUAÇÃO Assunto: Indicação do Prof. Dr. Matheus Lima de Oliveira como Coordenador
do Programa de Radiologia Odontológica para complementar mandato no período de
01/07/2017 a 31/06/2018. PARA APROVAÇÃO: 10) Processo nº: 06-P-04681/2017
Interessado: JOÃO PEDRO SOSSAI DELMIRO (RA 155937) Assunto: Aplicação de
penalidade de 100 (cem) dias de suspensão, nos termos do artigo 229, por infração aos incisos II,

10

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

IV, VI e VII do artigo 227, todos do Regimento Geral. 11) Processo nº: 06-P-04681/2017
Interessado: MARIA CAROLINA HOMEM DE MELO TOLEDO (RA156575) Assunto:
Aplicação de penalidade de 100 (cem) dias de suspensão, nos termos do artigo 229, por infração
aos incisos II, IV, VI e VII do artigo 227, todos do Regimento Geral. 12) Processo nº: 06-P11566/2017 Interessado: ARIANE CASSIA SALISTIANO MARINHO Assunto: Integração no
Programa de Pesquisador(a) Colaborador(a), Departamento de Odontologia Restauradora, área
de Endodontia, sob supervisão da Profa. Dra. Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes, para
o período de 17/08/2017 a 16/08/2019. 13) Processo nº: 06-P-06699/2011 Interessado: BRUNO
DE CASTRO FERREIRA BARRETO Assunto: Relatório de atividades desenvolvidas no
período de 09/06/2015 a 08/06/2017 como Pesquisador Colaborador, no Departamento de
Odontologia Restauradora, área de Dentística, sob supervisão do Prof. Dr. Luis Roberto
Marcondes Martins. 14) Processo nº: 06-P-30426/2013 Interessado: CARINE ERVOLINO DE
OLIVEIRA Assunto: Relatório de atividades desenvolvidas no período de 01/09/2016 a
30/04/2017, no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, no Departamento de Diagnóstico
Oral, área de Patologia, sob supervisão do Prof. Dr. Ricardo Della Coletta. 15) Processo nº: 06P-12721/2017 Interessado: CAROLINA BOSSO ANDRÉ Assunto: Integração no Programa de
Pesquisador de Pós-Doutorado, no Departamento de Odontologia Restauradora, área de
Dentística, sob supervisão do Prof. Dr. Marcelo Giannini, para o período de 01/07/2017 a
30/06/2018. 16) Processo nº: 06-P-29369/2014 Interessado: CASSIA MARIA GRILLO
Assunto: Renovação no Programa de Pesquisador(a) Colaborador(a), junto ao Departamento de
Odontologia Social, área de Odontologia Preventiva e Saúde Pública, sob supervisão da Profa.
Dra. Maria da Luz Rosário de Souza, para o período de 29/05/2017 a 28/05/2019 e relatório de
atividades do período anterior. 17) Processo nº: 06-P-09691/2017 Interessado: ELISABETE
BAGORDAKIS PINTO Assunto: Integração no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado
(PPPD), no Departamento de Diagnóstico Oral, área de Semiologia Clínica, dob orientação do
prof. Dr. Márcio Ajudarte Lopes, para o período de 01/05/2017 a 30/04/2019. 18) Processo nº:
06-P-15802/2016 Interessado: FERNANDA VIVIANE MARIANO Assunto: Relatório de
atividades desenvolvidas no período de 01/05/2016 a 31/01/2017, no Programa de Pesquisador
de Pós-Doutorado(PPPD), no Departamento de Diagnóstico Oral, área de Semiologia, sob
supervisão do Prof. Dr. Márcio Ajudarte Lopes. 19) Processo nº: 06-P-16208/2016 Interessado:
JAQUELINE VILELA BUGARELLI Assunto: Integração no Programa de Pesquisador de PósDoutorado, no Departamento de Odontologia Social, área de Odontologia Preventiva e Saúde
Pública, sob supervisão do Prof. Dr. Antonio Carlos Pereira, para o período de 01/07/2016 a
30/06/2018. 20)
Processo nº: 06-P-25244/2015 Interessado: KARLA DE FARIA
VASCONCELLOS Assunto: Relatório de atividades desenvolvidas no periodo de 01/06/2015 a
31/05/2017, no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD), no Departamento de
Diagnóstico Oral, área de Radiologia Odontológica, sob supervisão do Prof. Dr. Francisco
Haiter Neto. 21) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: LUIZ EDUARDO NUNES
FERREIRA Assunto: Relatório final de atividades desenvolvidas no período de 01/03/2016 a
28/02/2017 no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, no Departamento de Ciências
Fisiológicas, área de Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica, sob supervisão do Prof. Dr.
Francisco Carlos Groppo. 22) Processo nº: 06-P-02954/2015 Interessado: MARINA XAVIER
PISANI Assunto: Relatório de atividades desenvolvidas no Programa de Pesquisador de PósDoutorado, no Departamento de Prótese e Periodontia, área de Prótese Total, sob supervisão do
Prof. Dr. Marcelo Ferraz Mesquita, no período de 01/01/2015 a 31/12/2016. 23) Processo nº:
06-P-18784/2015 Interessado: PATRICIA MAKISHI Assunto: Renovação no Programa de
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Pesquisador(a) Colaborador(a), para o período de 09/09/2017 a 08/09/2019, no Departamento
de Odontologia Restauradora, área de Dentístísca, sob supervisão do Prof. Dr. Marcelo Giannini
e relatório de atividades do período anterior. 24) Processo nº: 06-P-23499/2012 Interessado:
COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO Assunto: Alteração na norma que regulamenta
o Programa de Estágio Docente (PED) da FOP. 25) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado:
CHRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS Assunto: Alteração do credenciamento de Professor
Colaborador para Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Radiologia
Odontológica. 26) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: LUIZ FRANCESQUINI
JÚNIOR Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador do Programa de PósGraduação em Biologia Buco-Dental. 27) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: VANIA
CÉLIA VIEIRA DE SIQUEIRA Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora do
Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 28) Processo nº: 01-P-18724/1996 Interessado:
CCSEX Assunto: Oferecimento em duplicidade de turma do curso de especialização FOP-0048
Dentística. 29) Processo nº: 01-P-11088/2004 Interessado: CCSEX Assunto: Alteração do
professor responsável pelo curso de especialização FOP-0057 - Radiologia Odontológica e
Imaginologia, de Profa. Dra. Solange Maria de Almeida para Prof. Dr. Francisco Haiter Neto.
30) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: CCSEX Assunto: Criação do curso de
Extensão-S "FOP-0470 - Analgesia Relativa ou Sedação Consciente com Óxido Nitroso", sob
responsabilidade do Prof. Dr. Francisco Carlos Groppo com oferecimento previsto para o
período de 21/09/2017 a 01/12/2017. 31) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: CCSEX
Assunto: Criação do curso de Especialização Universitária-M "FOP-0445 - Patologia Oral e
Maxilo Facial", sob responsabilidade do Prof. Dr. Pablo Agustin Vargas, com oferecimento
previsto para o período de 26/03/2018 a 30/07/2019. 32) Processo nº: 00-P-00000/0000
Interessado: CCSEX Assunto: Criação do curso de Especialização Universitária-M "FOP-1000
Estomatologia", sob responsabilidade do Prof. Dr. Alan Roger dos Santos Silva, com
oferecimento previsto para o período de 26/03/2018 a 22/01/2020. 33) Processo nº: 00-P00000/0000 Interessado: CCSEX Assunto: Criação do curso de Extensão-S "FOP-0388 Preparatório para concurso de provimento de cargo docente", sob responsabilidade da Profa.
Dra. Vânia Célia Vieira de Siqueira, com oferecimento previsto para o período de 28/02/2018 a
11/07/2018. DESTAQUES: Itens 10, 11 e 18. Colocados em votação os itens não destacados
da Pauta Regular, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Iniciando os destaques pelo
item 18, o qual necessitava de uma retificação no parecer da Comissão Docente. Este item
referia-se ao processo do Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) de Fernanda
Viviane Mariano, que no parecer da Comissão de Docentes da FOP, emitido em sete de agosto,
onde constou o período de 01/01/2016 a 01/02/2017, o correto a se considerar seria o período de
01/05/2016 a 31/01/2017. Após a devida correção e colocado em votação, o item 18 foi
aprovado por unanimidade. Item 10 e item 11 colocados em bloco para avaliação, Prof.
Guilherme explicou que os dois itens referiam-se a atos supostamente irregulares cometidos por
dois alunos da Graduação. Disse que o processo que analisou os atos desses alunos tramitou por
aproximadamente um ano. Salientou que houve instauração de uma Comissão de Sindicância e
a conclusão de punição aos alunos envolvidos. Após isso, houve instauração de Processo
Disciplinar, onde novamente os envolvidos foram ouvidos. Prof. Guilherme disse que este
Processo Disciplinar também chegou a mesma conclusão. Informou que ambos os processos
passaram pela Procuradoria da Universidade para conferência, onde houve o entendimento de
que os prazos foram corretamente atendidos e que houve a oitiva das partes e o amplo direito a
defesa e ao contraditório. Concluiu-se que tanto para o item 10 como para o item 11, a punição
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seria de suspensão de cem dias corridos para cada aluno. Prof. Guilherme disse que punições
acima de trinta dias, teriam a necessidade de regimentalmente ter a decisão aprovada pela
Congregação. Explicou que não seria necessária a aprovação, caso os membros não
concordassem com o resultado do Processo Disciplinar. Prof. Groppo disse ter acompanhado o
ocorrido, pois fez parte de uma das comissões. Salientou a complexidade do processo e o
reconhecimento da atitude da Profª. Luciana Asprino que observou o problema ocorrido. Disse
que pelo relato, graças à atitude da Profª. Luciana não houve um dano mais grave à paciente.
Prof. Groppo salientou que, a princípio, os alunos passaram por uma Comissão de Sindicância
que posteriormente veio a ser anulada por recomendação da Procuradoria Geral que afirmou que
houve vícios no processo. Disse que depois foi criada uma nova Comissão da qual participou e
houve conclusão idêntica ao processo anterior. Enfatizou a seriedade com a qual os professores
conduziram ambos os processos. Prof. Flávio lembrou que o ocorrido fazia exatamente um ano
e um dia e que a FOP deu amplo direito de defesa aos alunos e cumpriu o Regimento Geral da
UNICAMP. Porém ressaltou que a Procuradoria Geral deveria dar prioridade ao assunto e que
este caso deveria ter sido julgado no próprio semestre letivo que aconteceu o fato. Disse que
finalizado o processo o caso estaria na Congregação que era o órgão que deveria decidir sobre a
aceitação ou não da punição. Prof. Guilherme disse ter ficado surpreso que após o Processo de
Sindicância tivesse sido instaurado um Processo Disciplinar com outra composição e com
possibilidade de novamente ouvir os envolvidos, testemunhas e nova conclusão. Prof. Eduardo
Almada indagou aos professores que fizeram parte destas Comissões se durante o período em
que os alunos foram ouvidos eles tentaram se justificar ou mesmo reconhecer o erro. Perguntou
ainda se após esse período durante o curso de graduação houve alguma mudança na conduta
destes discentes. Prof. Flávio disse que na página setenta e quatro no penúltimo e último
parágrafo estava a alegação do por que da realização do procedimento pelos alunos envolvidos:
“Os alunos mentiram ao docente quando questionados sobre a informação de alergia constante
no prontuário da paciente, por medo de repreensão postergando o atendimento imediato
adequado que impediria uma reação alérgica mais severa, colocando em risco a vida da própria
paciente, sendo este o erro mais grave cometido pelos alunos. Os alunos admitiram todos os atos
acima descritos somente após o docente em clínica verificar pessoalmente que a paciente era
alérgica ao antibiótico como consta nos termos de declaração”. Prof. Flávio disse que estes
alunos não apresentavam problemas disciplinares ou problemas de aprendizado e que estes
alunos eram considerados bons, inclusive um dos alunos era o segundo maior CR da turma.
Prof. Guilherme pediu para ler um trecho do parecer da Procuradoria Geral de folhas setenta e
oito, no item 9 “no que se refere a formalidade entendo que o processo disciplinar observou as
normas da Universidade que rege a matéria, bem como atendeu aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, não havendo vícios que o comprometam, estando o processo
apto a ser decidido. Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o encaminhamento
dos autos ao Diretor da faculdade para ciência e decisão”. Assinou o parecer a Procuradora
Fernanda Lavras Costallat Silvado no dia 08/06/2017. O despacho feito pelo Procurador de
Universidade Chefe, Dr. Otacílio Machado Ribeiro foi no dia 09/06/2017 “Ao Diretor da
Faculdade de Odontologia de Piracicaba para ciência e decisão”. Prof. Guilherme disse que
diante desse despacho solicitou mais uma consulta para saber se o assunto iria à Congregação.
Em resposta, Prof. Guilherme disse que recebeu o despacho PG nº5018/2017 “O Diretor da
Faculdade de Odontologia de Piracicaba reencaminha os autos a esta Procuradoria, consultando
se a proposta de aplicação da penalidade de cem dias de suspensão aos alunos deve ser
submetida à Congregação nos termos do artigo 231, inciso III do Regimento Geral. De fato, nos
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termos do citado dispositivo do Regimento Geral, compete ao Diretor da unidade a aplicação
das penalidades de advertência, repreensão e suspensão até trinta dias e à Congregação as
demais penalidades. Neste sentido a proposta de aplicação de cem dias de suspensão deve ser
submetida a aprovação da Congregação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.” Prof.
Guilherme disse que este despacho estava datado em 25/07/2017, por isso entrou nesta reunião.
Prof. Guilherme salientou que a infração cometida pelos dois alunos em questão feria quatro
incisos do artigo 227 do Regimento Geral da UNICAMP: inciso II- manter má conduta na
Universidade ou fora dela; IV- cometer ato de desrespeito, desobediência, desacato ou que de
qualquer forma importe em indisciplina; VI- proceder de maneira considerada atentatória ao
decoro; VII- recorrer a meios fraudulentos com propósito de lograr aprovação ou promoção.
Prof. Márcio de Moraes disse que a questão não seria o julgamento de se os alunos eram bons
ou se executavam bem suas tarefas. Enfatizou que o que estaria sendo julgado era a conduta que
estes alunos tiveram. Pediu a palavra a representante discente Sheila Carmanhanes Moreiraque
após ter vistas do processo notou falha no processo de trabalho, onde os alunos conseguiram
acesso ao medicamento antes que a professora autorizasse. Disse que tal conduta fragilizava a
FOP em outros processos relacionados a medicamentos que pudessem surgir. Prof. Flávio disse
que embora constasse o depoimento da funcionária no Processo de Sindicância, o que estaria
sendo julgado no Processo Disciplinar era referente a atitude dos alunos. Prof. Groppo
esclareceu à representante discente Sheila que a funcionária envolvida sofreu pena de
repreensão pelo ato de ter aviado o medicamento sem a devida receita. Disse que o processo
existia e a funcionária estava ciente de que somente poderia aviar mediante receita. Mas que os
alunos conseguiram a medicação por meios fraudulentos com propósito de lograr promoção ou
aprovação. Disse que a funcionária em Processo de Sindicância alegou que havia sido levada ao
erro pelos discentes. Prof. Groppo disse que em seu entendimento a atitude dos discentes
agravou mais ainda a condição do ato. Após os devidos esclarecimentos e com o entendimento
de que a aprovação dos itens implicaria na aplicação da penalidade, Prof. Guilherme colocou em
votação os itens 10 e 11, os quais foram aprovados por unanimidade. Finalizando a reunião,
Prof. Guilherme enfatizou as comemorações dos sessenta anos da FOP, salientando a escassez
de recursos, sem a possibilidade de grandes festejos. Mas sugeriu um coquetel por adesão
realizado juntamente com a JOP. Disse que além desta sugestão houve muitas ideias para os
festejos, entre elas estavam um vídeo com as entrevistas com os Ex-Diretores da FOP e a
apresentação da Orquestra Educacional de Piracicaba. Também houve a ideia de um painel de
fotos antigas, para que a galeria de fotos ficasse historicamente estampada nos muros da FOP.
Prof. Guilherme disse que outras ideias para abrilhantar as comemorações seriam muito bem
vindas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e
cinco minutos. Eu, Ana Paula Leistner, Secretária da Diretoria da Faculdade, lavrei a presente
Ata que será submetida à aprovação.
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Piracicaba. 09 de Agosto de de 2017.
OF. C.C.S.Ex 75/2017
Ao Sr. Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henriques
DD. Diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICA Ml1

,.....Facu.lda~e de Odontologia de
Piracicaba - Unicamp

SEPAS
Protocolo nO jg.L

.:

Assunto: Informações sobre cursos da Extensão

Data:

JrQ.../fi/2Ofr

Senhor Diretor,

Rubrica

EJ?

<:»

Informamos que os reoferecimento dos cursos mencionados abaixo foram frustrados:

•

•
•
•
•

•

especialização em "Saúde Coletiva" FOP-0056, previsto para o período de 03/08/2017 a
24/08/2018
especialização em "Odontologia do Trabalho" FOP-0058, previsto para o período de
21/08/2017 a 12/11/2018
extensão em "Ação e conduta de auxiliares em consultório odontolàgico" FOP-0053, previsto
para o período de 08/08/2017 a 12/12/2017
extensão em "Odontologia Desportiva Defensiva" FOP-0350, previsto para o período de
07/08/2017 a 07/11/2017
extensão em "Perícias Judiciais e Ad Hoc" FOP-0373, previsto para o período de 10/08/2017
a 10/11/2017
Os seguintes cursos serão reoferecidos:
extensão em "Prótese Ocular", FOP-0090, previsto para o período de 30/11/2017 a
02/12/2017

. 'r,
.

,,'

-

(\I
:\

r-; \

Prol. Dr. Márcio Zaffi;Jon .Casati
Coordenador de Ex~nsão
FOPIUNICAMP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira. 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SPFone: l19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - www.fop.unicamp.br

Pauta da Congregação - 193ª - fl.5

FIs.:

--

li,,]..
-~~_._._-----

Proc. QL-P-3],1k:, /~
RUbdca':~L
ANEXO!
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES SIIVIULTÂNEAS

t/

Ilmo(a). Sr(a). Prof(a). Dr(a) Ana Paula de Sousa
Chefe do Departamento de Morfologia
Eu, Paulo Henrique Ferreira Caria nos termos do Art. 8°,9°, e

(enquadrar a
em um
e
os
da Deliberação
CONSU-A-2/01 de 27.03.2001, venho solicitar a autorização para que eu possa realizar
as atividades descritas a seguir:
Nome do projeto: Anatomia aplicada a Toxina Botulínica e material de preenchimento
Prazo: 21 e 22 de agosto, carga horária 2 horas por dia. Valor total: 400,00 a serem
pagos
em
1
parcela.
Nome da empresa O1J da pessoa que solicita o serviço: ABO -- Campinas. Endereço ou
outra forma de contacto com o solicitante: 19.99125.57.26/ (19) 3262-1224
Declaro que:
1. Conheço e estou ciente dos termos da Deliberação CONSU - A - 02/01, que
dispõe sobre o Regulamento do Regime de Dedicação Integral à Decência e à
Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas e Deliberação CAD A-04/03,
que dispõe a respeito da emissão de pareceres e análises técnicas sobre assuntos
especializados.

2. Recolherei
à Conta Unicamp/Reitoria/Atividades
033.0207.43.011007-7, as seguintes taxas:

Simultâneas,

de

no.

a. PIDS (8%),
b. FAEPEX (3%) e
c. AIU (5%), no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento dos
honorários, correspondentes a esta atividade, perfazendo um total de l{$
64,00, e enviarei cópia do comprovante de depósito bancário para ser
anexado no processo de Registro de Atividades Simultâneas ao RDIDP
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Processo 06-P-616912007).

3. Informarei

à

DGA,

através

~!:l!::;~:.!!.,;~~~~~~~~~':~~~~~':.:~~~~~~~

site
do
sobre o depósito

efetuado.
4. Estou ciente de que os valores percebidos deverão ser comunicados pela Arca
de Finanças da DGA à Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, para
efeito de registro no cálculo dos valores excedentes a 100% de complementação
salarial nos teimas da Resolução GR 23/2008 e suas alterações ..
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PIs.:
Proc.

l-d

Ob ~p-3b'8T/ Oj

C01:~~~l~~:d~(f!r:

5. Estou ciente de que para que a atividade

aqui descrita tenha
além
do prazo especificado acima, deverei solicitar uma nova autorização para
exercê-Ia, bem como recolher as novas taxas correspondentes.

6. Devo apresentar à Diretoria da Unidade: o comprovante de rendimentos desta
atividade e o comprovante de depósito das taxas de ressarcimento à
Universidade, conforme estabelecido na Instrução Normativa GR 01/2002.
7. O pagamento das taxas deverá ser creditado concomitantemente
dos recursos (§ 4° - Resolução GR-36 de 22.12.2(08).

ao recebimento

8. Estou ciente de que ao desempenhar as atividades relacionadas nos artigos, 10,
12, 13 e 14 deverei mencioná-Ias em meu relatório de atividades (Artigo 15 DeI. ConsuA-02/2001).

Piracicaba, 16 de agosto de 2017.

(assiiit~ra

sob carimbo nas duas folhas)

//
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Piracicaba, 16 de agosto de 2017.

Exrno. Senhor
Prof. Dr. Guilherme Elías Pessanha Henriques
Exmo. Diretor da FOP/UNICAMP

Vimos

por

meio

deste

informar

V.Excía.,

que foi

aprovado

"ad

referendum" a solicitação de autorização para Atividade Simultânea do Prof. Dr, Paulo
Henrique Ferreira Caria, para ministrar a aula "Anatomia aplicada a Toxina Botulínica"
nos dias 21 e 22 de agosto de 2017, com carga horária de 2 horas por dia, na ABOCampinas.
Tal solicitação será homologada em Reunião Ordinária do Departamento
a ser realizada no dia 31 de agosto de 2017.
Sem

mais

e

certos

da

atenção

dispensada,

agradecemos.

Atenciosamente,

Faculdade de Odontolozia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 1341-4-903 Píracicaba-Si'

www.fop.unicamp ..bridiretoria@fujl.lmkal11jl.br
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- (19) 2106-5200

antecipadamente

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS
fACULDADE DE ODONTOLOGIA
DE
PlRACICABA
UNI

e AJVII=!

Piracícaba, 16 de agosto de 2017
Olrna. Sra.
Profa. Dra. Ana Paula de Sousa
Chefe do Departamento de Morfologia

Prezada Senhora,
Solicito providências necessárias relativo a autorização para realização de
atividades didática teórica junto à Associação Brasileira de Odontologia - ABO Regional Campinas,
junto

à referida

conforme

Instituição

convite oficial feito pelo coordenador
e que atende

à Deliberação

(artigo 13, parágrafo único) e Resolução GR n075/2003

do curso

CONSU A-02/2001

da UNICAMP.

As atividades a serem realizadas no período são as seguintes: 4 horas de
aulas teóricas sobre: Aspectos Anatõmicos
botullnlca e materiais de preenchimento
21/8 e 2h no dia 22/8.

Nesse período,

relacionados

ao emprego da toxina

em Odontologia.

Sendo 2 horas no dia

não há aulas na graduação

e pós-

graduação sob minha responsabllldade.
Tratam-se de aulas que visam o aperfeiçoamento
para a realização dos procedimentos
submetidos

a esses procedimentos,

futura destes procedimentos

dos cirurgiões-dentistas

de forma correta e segura nos pacientes
dado ao risco e a sua importância

atual e

junto a classe odontolóqica.

Segue em anexo convite feito pela Instituição,

devidamente

e assinado.

Atenciosamente,

Prof. Dr. aulo Henrique Ferreira Carla
qe"partamento de Morfologia
FOP/ UNICAMP
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

PROCESSO: 06-3886/2003
INTERESSADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA CARIA
ASSUNTO: EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATIVIDADES

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da UNICAMP, no uso de suas
atribuições, aprovou ad referendum da Congregação a solicitação de exercício simultâneo de
atividades, para ministrar a aula "Anatomia aplicada a Toxina Botulínica" nos dias 21 e 22 de
agosto de 2017, com carga horária de duas horas por dia, na Associação Brasileira de
Odontologia (ABO), regional de Campinas, nos termos da Deliberação CONSU-A-02/2001,
Artigo 13.
A homologação dar-se-á na próxima reunião ordinária da Congregação, que ocorrerá em
1/09/2017.
À CPDI, para ciência.

FOP, 17/08/2017.
Prof. Dr. G .
s Pessanha Henriques
Dir9ór - FOPIUNICAMP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903

Piracicaba-Sf' - (19) 2106-5200

www.fop.unicamp.brdiretoria@fop.unicarnQ.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 01-P-0579811982
Interessado: Frederico Andrade e Silva
Nível: MS-6 Regime: RDIDP Departamento: Prótese e Periodontia
Área: Prótese Fixa Assunto: Exercício simultâneo de atividades
Período: 21 a 22 de setembro de 2017
RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Trata-se da solicitação do Prof. Dr. Frederico Andrade e Silva para exercício simultâneo de atividades nos dias 21 e
22 de setembro de 2017, para ministrar duas aulas na Escola de Pós-Graduação Studia, na cidade de Curitiba-PR.
Para a atividade, o docente relata que não receberá honorários e será substituído em suas atividades pelo Prof. Dr.
Wilkens Aurélio Buarque e Silva. Considerando a aprovação pelo Departamento e que o pedido obedece ao disposto
na Deliberação CONSU A-02/2001, a Comissão de Docentes manifesta-se favorável ao pedido do docente.

achado Tabchoury - Membro
- Membro
ppo - Membro

Maria qri~ti~a Volpato - Membro

Processo: 01-P-057981l982 Data: 31/08/2017
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PlRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNIt:AMP

Processo N°: 06-P-7911/1997
Interessado:
Caio Cesar Randi Ferraz
Nível:
Regime: Departamento: Odontologia Restauradora
Área: Endodontia Assunto: Solicitação de prorrogação de afastamento para continuidade do
pós-doutorado
Período: 01110/2017 a 30/09/2018
RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Trata-se de solicitação do Prof. Dr. Caio Cesar Randi Ferraz para prorrogação de afastamento
sem prejuízo de vencimentos, a fim de dar continuidade ao seu pós-doutorado na University of
Texas HeaIth Science Center at San Antonio-UTHSCSA, Texas, EUA, por mais 1 ano, a partir de
01/10/2017, para o seguimento do projeto de pesquisa intitulado "Avaliação da expressão de Heat
Shock Proteins induzida por hipóxia: possíveis ativadores endógenos da resposta imune inata". O
docente informa em seu relatório parcial que os resultados obtidos até então foram promissores,
fato que motivou seu supervisor, o Dr. Aníbal Diógenes, a solicitar sua permanência por mais um
ano nos EUA, para a sequência de experimentos avaliando a expressão de genes de mediadores
inflamatórios na polpa dental em condição de hipóxia. Os docentes da Área se manifestaram
favoravelmente à solicitação, concordando em assumir as atividades do Professor Caio. A
solicitação também foi aprovada pelo Departamento. A Comissão de Docentes respeita a posição
da Área e do Departamento, entretanto sugere a discussão pela Congregação da presente
solicitação, pois existe outro docente em afastamento por período coincidente, ainda que
parcialmente.

Cinthia pereir~~~,T~bChOUry
~iO

- Membro

Luiz Mialhe - Membro

'" cf~~
roppo - Membro

Francisco Carlos

Maria Crihina Volpato - Membro

Processo: 06-P-7911l1997 Data; 31(08/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Interessado:

Processo N°: 06-P-2849112013
Nível:

Regime:

Departamento:

Ana Carolina Prado Ribeiro e Silva

Diagnóstico Oral

Área: Patologia Assunto: Aprovação do relatório final e encerramento do vínculo Pesquisadora Colaboradora
Período: I3/02/2014 a 12/02/2016
RESUMO DAS ATIVIDADES
ORIENTAÇÃO 1 SUPERVISÃO

COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Graduação: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.
ATIVIDADES DE PESQUISA

BOLSAS
CONVENTOS 1 PROJETOS
Auxílio à Pesquisa: I FAPESP;
Processo 2012/06138- I
Projeto de Pesquisa: I Concluído;

ATIVIDADES DIDÁTICAS - MÉDIA POR SEMESTRE
Graduação: 1,00 disciplinas por semestre cl C.H. Semestral Média de
15 h e O min;

OUTRAS ATIVIDADES
BANCAS: Outros: O;

PARECER:
Trata-se da solicitação de aprovação do relatório final de atividades da Dra. Ana Carolina Prado Ribeiro e Silva e encerramento do vínculo como
Pesquisadora Colaboradora junto ao Departamento de Diagnóstico Oral da FOP/UNlCAMP, Área de Patologia, sob a supervisão do Prof Dr.
Pablo Agustin Vargas. No período de 13/02/2014 a 12/0212016 a Dra. Ana Carolina desenvolveu o projeto intitulado "Estudo prospectivo da
incidência de trismo induzido por radioterapia em pacientes com carcinoma espinoceular de boca", que contou com auxílio FAPESP
(2012/06138-1). Na Graduação, a pesquisadora ministrou a disciplina extracurricular Odontologia Hospitalar com ênfase em Oncologia (DO
0120) com carga horária total de 15 horas. Não foram realizadas atividades na Pós-Graduação e Extensão. O relatório foi aprovado na Comissão
de Graduação e no Departamento. Considerando o exposto, a Comissão de Docentes manifesta-se favorável à aprovação do relatório final e à
solicitação de encerramento das atividades como Pesquisadora Colabor

do Tabchoury - Membro

bro

MariI& ;tri~tina Volpato - Membro
í;

v

Processo: 06-P-2849 1120 13 Data: 31108/2017
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-869812017
Interessado:
Luzmila Rojas Dei Aguila
Nível: Pesquisador Colaborador Regime: Departamento: Prótese e Periodontia
Área : Prótese Parcial Fixa Assunto: Integração como Pesquisadora Colaboradora
Período : 2 anos a partir da aprovação
RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
ATIVIDADES DE PESQUISA
Graduação: Aprovado;
Artigos Publicados: 2 Nacional;
Conselho de Depto: Aprovado.
PARECER:
Trata-se da solicitação para integração da Dra. Luzmila Rojas DeI Aguila como Pesquisadora
Colaboradora junto à área de Prótese Parcial Fixa, no Departamento de Prótese e Periodontia, sob
supervisão do Dr. Frederico Andrade e Silva. A Pesquisadora Colaboradora desenvolverá o
projeto intitulado "Influência do aumento da dimensão vertical de oclusão por meio de aparelho
oclusal liso e plano na posição da cabeça e na coluna cervical em pacientes usuários de prótese
total: análise cefalométrica". O plano de atividades também inclui aulas na graduação (4 horas
semanais na disciplina Clínica Odontológica Integrada VI DC091 no primeiro semestre e 4 horas
semanais na disciplina Clínica Odontológica Integrada VII DCI0l no segundo semestre). Os
docentes da área indicaram que a pesquisadora está apta a realizar as atividades planejadas. O
pedido foi aprovado pelo Departamento em 14/0712017, bem como pela Coordenadoria de
Graduação. Pelo exposto, a comissão de docentes manifesta-se favoravelmente à integração da
pesquisadora pelo período de 2 anos a partir de 14/09/2017.

Cinthia P~ru1~

Tabchoury - Membro

Enilson A~i\
/

f

lum -Membro
\

/"""",,
!
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Fábio Luiz Mialhe - Membro

Flávio Henjique Sliggio Aguiar - Membro
j!

.

à

,1'\:
I'

s

i J1:2))
ppo - Membro

Processo: 06-P-8698/2017

i

Mari~Cristina Volpato - Membro
li

Data: 31/08/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAM~

ProcessoN°: 06-P-2228412013
Interessado: Marilia Jesus Batista de Brito Mota
Nível: Regime: Departamento: Odontologia Social
Área: Odontologia Preventiva e Saúde Pública Assunto: .Integração como Pesquisador
Colaborador
Período: 16/08/2017 a 15/0812019
RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Pós-Graduação: Aprovado;
CCSEX: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.
PARECER:
Trata-se da solicitação de reintegração da Dra. Marília Jesus Batista de Brito Mota, como
Pesquisadora Colaboradora, junto à Área de Odontologia Preventiva e Saúde Pública, do
Departamento de Odontologia Social, sob supervisão da Profa. Dra. Maria da Luz Rosário de
Sousa, no período de 16/08/2017 a 15/08/2019. A solicitante pretende dar continuidade ao projeto
desenvolvido em parte no seu doutorado, durante o vínculo anterior como pesquisadora
colaboradora e ainda no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (de 01/06/2014 a
31/05/2016, Processo 06-P-17463/2014) agora intitulado "Modelo teórico conceitual do impacto
da perda dentária na qualidade de vida - estudo longitudinal - Parte 2". Propõe ainda ministrar
aulas e orientar alunos nos Programas de Pós-Graduação em Odontologia e no Mestrado
Profissional em Saúde Coletiva e no curso de Especialização de Saúde Coletiva e da Família.
Não são previstas atividades na Graduação. A solicitação foi aprovada pelo Conselho do
departamento de Odontologia Social e pelas Comissões de Extensão e Pós-Graduação e está em
acordo com a Deliberação CONSU A-06/2006 e Portaria Interna 19/2007. Desta forma, a
Comissão de Docentes manifesta-se favorável à presente solicitação.

Cinthiape'::tl:ado

~abchoury- Membro

'-'..

Fábio Luiz Mialhe - Membro

Flávio H~r{riqueiBaggio ~guiar - Membro
.!

\:

t,\

i! J>+)\IAJ
Maria CristinaVolpato - Membro
\

Processo: 06-P-22284/2013 Data: 31/08/2017
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-17463/2014

Interessado:

Marilia Jesus Batista

Nível:

Regime: Departamento: Odontologia Social
Área : Odontologia Preventiva e Saúde Pública Assunto: Relatório Final e Encerramento de Vínculo
noPPPD
Período: 01/06/2014 a 31/05/2016
RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Graduação.' Aprovado;
Pós-Graduação.' Aprovado;
CCSEX.' Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.
PARECER:
Trata-se do relatório final de atividades realizadas e encerramento do vínculo da Dra. Marília de Jesus
Batista no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado - PPPD junto à Área de Odontologia Preventiva e
Saúde Pública, do Departamento de Odontologia Social, sob supervisão da Profa. Dra. Maria da Luz
Rosário de Sousa, no período de 01/06/2014 a 31/0512019, com bolsa CAPES. O encerramento do vínculo
no PPPD foi solicitado pela pesquisadora em decorrência de sua contratação na Faculdade de Medicina de
Jundiaí. Durante o período 01/06/2014 a 31/05/2016 ministrou aulas nos Programas de Pós-Graduação em
Odontologia e Mestrado Profissional em Saúde Coletiva e no curso de Especialização Saúde Coletiva e da
Família. Concluiu 6 orientações de Mestrado e 5 monografias de curso de especialização. Publicou 7
artigos, dos quais 3 em periódicos indexados na base de dados ISI, 1 no SciELO e 1 no PUBMED. A
pesquisadora concluiu parte do projeto de pesquisa intitulado "Impacto das perdas dentárias na qualidade
de vida de adultos: uma avaliação longitudinal". O referido projeto será continuado tendo a pesquisadora
solicitado vínculo como Pesquisador Colaborador (Processo 06-P-22284/2013), a partir de 16/08/2017.
Considerando a aprovação do relatório pelo Departamento de Odontologia Social e pelas Coordenadorias
de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, a Comissão de Docentes manifesta-se favorável à aprovação do
relatório final e encerramento de atividades no PPPD da Dra. Marília Jesus Batista, no período 0110612014
a 31/05/2016.
_\_._ ?

Cinthia Pereira M

hado Tabchoury - Membro

Eni1son AI;l

,.

/

~/

X

Flávio Herfque/s.a
i.i

/:i

o Aguiar - Membro

\: ..' \

J/v'(0)J

Marisi Cristiha Volpato - Membro
'J

Processo: 06-P-17463/2014

Data: 31108/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES

UNICAMP

Processo N°: 06-P-05249/2017
Interessado:
MARCELO FRANCHIN
Nível:
Regime: Departamento: Ciências Fisiológicas
Área: Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica Assunto: Integração no Programa de
Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD)
Período: 01/04/2017 a 31/03/2019

PARECER:
Trata-se de solicitação de integração no PPPD, sob supervisão do Prof. Dr. Pedro Luiz Rosalen,
pelo período de 01/04/2017 a 31/03/2019, para o desenvolvimento do projeto intitulado
"Caracterização de novos alvos farmacológicos e estudo da atividade de uma 4-fenil cumarina na
diferenciação de linfócitos Th 17 no desenvolvimento da doença periodontal", com financiamento
FAPESP (fi 06). Está prevista atividades de orientação de alunos de IC, Mestrado e Doutorado e
nas atividades de ensino, ministrando aulas. Consta aprovação do Departamento, Comissão de
Graduação e Comissão de Pós-Graduação. Desta forma a Comissão recomenda a aprovação da
integração do Dr. Marcelo Franchin ao Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD),
junto à área de Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica do Departamento de Ciências
Fisiológicas.

pranCiSC(;HaiZ:~

Cinthia Perei~yado

Presidente

Tabchoury - Membro

allum-~~

~~::PVFábio Luiz Míalhe,.; Membró

,ft--« d

Francisco Carlos Groppo - Membro

Processo: 06-P·05249f2017

Data: 31/08/2017
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-20961/2007
Interessado:
Paula Midori Castelo Ferrua
Nível:
Regime: Departamento:
Odontologia Infantil
Área: Odontopediatria Assunto: Relatório de Atividades e prorrogação do vínculo como
pesquisador colaborador
Período: 1/4/15 a 31/5/17 e 9/6/17 a 8/6/19
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Relatório Anterior: Aprovado;
Pós-Graduação: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.
PARECER:
Trata-se do relatório de atividades no período de 01/04/2015 a 31/05/2017 e pedido de renovação
de vínculo como pesquisador colaborador entre 09/06/2017 a 08/06/2019 da Dra. Paula Midori
Castelo Ferrua. Apresentou relatório de atividades referente ao período anterior na qual vem
desenvolvendo o projeto de pesquisa "Avaliação da composição salivar e da qualidade da função
mastigatória de adolescentes com sobrepeso e obesidade". Embora não concluído, o projeto
recebeu financiamento da FAPESP e deu origem a duas dissertações de mestrado. Para o próximo
período, continuará a orientar alunos de mestrado e doutorado, ministrará disciplina na pósgraduação e desenvolverá um novo projeto de pesquisa "Impacto do hábito de sucção de chupeta
sobre o desenvolvimento morfofuncional orofacial de crianças". A solicitação está em acordo
com a Deliberação CONSU A-06/06 e Portaria Interna no. 19/2007, tendo sido aprovada pelo
Departamento de Odontologia Infantil e Coordenadoria de Pós-Graduação. Desta forma, a
Comissão de Docentes se manifesta favorável à aprovação do relatório de atividades e à
renovação da integração da Dra. Paula Midori Castelo Ferrua como Pesquisadora Colaboradora .

..L.
Francisco

Cinthia p~.r;Jf..eir
M
Mach~do Tabchoury - Membro

~:;::I~/

Enilson 4htqnio Sallum - Membro
)

./

V.-----~~_ ..,

i\
""""'".,1/

ir

/t

Fábio Luiz Mialhe - Membro

M~da Cristina Volpato - Membro
li

Processo: 06-P-20961/2007 Data: 31/08/2017
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UNNERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-14709/2009
Interessado: Simonides Consani
Nível: Professor Colaborador Regime: Departamento: Odontologia Restauradora
Área : Materiais Dentários Assunto: Renovação de vínculo de Professor Colaborador
Período: 07/0712017 a 06/07/2019
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Relatório Anterior: Aprovado;
Pós-Graduação: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.

ORIENTAÇÃO 1 SUPERVISÃO
Doutorado: 2 Concluído; 2 Em Andamento;
Mestrado: 2 Concluído; 1 Em Andamento;
Iniciação Cientifica: 2 Concluído;

ATIVIDADES DE PESQUISA
Artigos Publicados: 2 Nacional; 2 Internacional;
Versa sobre o pedido de renovação de vínculo como professor colaborador junto ao
Departamento de Odontologia Restauradora, área de Materiais Dentários, do Prof. Dr. Simonides Consani,
por um período de 2 anos, a partir de 07/07/2017. O relatório de atividades apresentado referente ao
período anterior demonstra execução do projeto intitulado "Efeito da corrente elétrica na aplicação de
sistemas adesivos à dentina", aulas ministradas em disciplina da pós-graduação, orientações concluídas de
doutorado, mestrado e iniciação científica, bem como a publicação de 4 trabalhos em revista com corpo
editorial qualificado, sendo 2 revistas classificadas como Qualis A. O pedido de renovação inclui o
desenvolvimento do trabalho de pesquisa intitulado "Efeito da corrente elétrica na resistência da união de
sistemas adesivos comercial e experimental e qualidade da camada híbrida". Junto à pós-graduação,
pretende orientar alunos de mestrado e doutorado, bem como ministrar disciplinas. O pedido de renovação
de vínculo como Professor Colaborador foi aprovado pelo Departamento em 12/07/2017, bem como pela
coordenadoria de pós-graduação em 17/08/2017.Considerando o exposto e a qualificação do interessado, a
comissão de docentes manifesta-se favorável à aprovação do relatório de atividades bem como renovação
de vínculo como Professor Colaborador do Dr. Simonides Co sani para o período de 07/07/2017 a
06/07/2019
PARECER:

Cinthia Pereil~dO

~abchomy - Membro

Enilson Anto .
\J
,I

,/'
"

Fábio Luiz Mialhe - Membro

-~,
Maria Cristina Volpato - Membro

v

Processo: 06-P-14709l2009

Data: 31/08/2017
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-23874115
Interessado:
Vanessa Gallego Arias Pecorari
Nível: pesquisador colaborador Regime: Departamento: Odontologia Social
Área: Bioestatistica Assunto: Integração com pesquisadora colaboradora
Período: 16/0812017 a 15/08/2019
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Graduação: Aprovado;
CCSEX: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Trata-se de solicitação proveniente do Departamento de Odontologia Social para adesão da Dra.
Vanessa Gallego Arias Pecorari como Pesquisadora Colaboradora junto a área de Bioestatistica,
sob supervisão da Dra. Glaucia Maria Bovi Ambrosano. A pesquisadora pretende desenvolver o
projeto intitulado "Revisão sistemática e metanálise da eficácia da diosmina e hesperidina versus
aminoftonas na diminuição dos marcadores inflamatórios e dor no tratamento de insuficiência
venosa crônica". Seu plano de atividades também inclui a orientação de iniciação cientifica na
graduação e aulas no curso "Bioestatistica e Epidemiologia - Modulo I", na extensão. Os
docentes da área indicaram que a pesquisadora esta apta a realizar as atividades planejadas. O
pedido foi aprovado pelo Departamento em 07/06/2017, bem corno pelas coordenadorias de
extensão e graduação. Pelo exposto, a comissão de docentes manifesta-se favorável a integração
da pesquisadora para o período de 16/08/2017 a 15/08/2019.

Francisco Haiter

Cinthia perei41hado
~~"
.:'

Tabchoury - Membro
é/--

Fábio Luiz Mialhe - Membro

Flávio Henr[q~e ~aggio Aguiar - Membro
fi

!!\

~;
r \j

It}Jds)U
Francisco Carlos Groppo - Membro

Processo: 06-P-238741l5

Mariaitristin"a Volpato - Membro

Data: 31/08/2017
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• UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
•••

,

FACULDADE

DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

UNICAMP

Piracicaba, 17 de agosto de 2017.
MI-021/17
DE

:

PARA:

COORDENADORIA

Faculdade de Odontologia
Piracicaba - Unicamp
SEPAS

DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROF. DR. GUILHERME ELlAS PESSANHA HENRIQUES
DIRETOR DA FOP - UNICAMP

noK

Data: ..

Rubrica

.1~
--,()'8,20 .-l-

Senhor Diretor,
Encaminhamos
credenciamento

Protocolo

para

e descredenciamento

apreciação

da

de professores

Congregação
aprovadas

as
pela

solicitações

Comissão

de Pós-

Graduação na reunião realizada na data de hoje.

CREDENCIAMENTO:
- DRA. ANA CAROLINA PRADO RIBEIRO E SILVA como Professora Colaboradora do Programa
de PG em Estomatopatologia.
- ORA. FERNANOA VIVIANE MARIANO BRUM CORRÊA como Professora

Colaboradora

do

Programa de PG em Estomatopatologia.

DESCREDENCIAMENTO
- DRA. ANNE CAROLINA COSTA OENNING como Professora Colaboradora do Programa de PG
em Radiologia Odontológica.

Atenciosamente,
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de

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
Credenciamento de:
Junto ao Programa de PG:
Finalidade:

Graduação
Mestrado

Doutorado

PARA PROFESSOR COLABORADOR

Ana Carolina Prado Ribeiro
Estomatopatologia

( X ) Orientar alunos de mestrado
( X ) Orientar alunos de doutorado

( X ) Co-orientar alunos

FORMAÇÃO/TITULAÇÃO
Informar a Formação/Título, a Unidade/Universidade e o Ano de Conclusão
Odontologia - Faculdade de Odontologia de Araçatuba - Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho - FOAfUNESP, 2005.
Odontologia, Area de Concentração Estomatologia, Faculdade de Odontologia de
Araçatuba - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - FOAfUNESP,
2008.
Estomatopatologia - Area de Concentração Patologia, Faculdade de Odontologia de
Piracicaba - Universidade Estadual de Campinas - FOP/ UNICAMP, 2011.
INDICADORES QUANTITATIVOS

Número de Orientações
Iniciação Científica
Em andamento ( O )
Concluída(s) (O)

Mestrado
Em andamento ( O )
Concluída( ~ (O)

Doutorado
Em andamento ( O )
Concluída(s) (O)

Número de Publicações em Periódicos Especializados nos últimos três anos (2014-2016):
ISI
13

Medline

Scielo

Scopus

A Subcomissão do Programa de Estomatopatologia aprova, nesta data, o
credenciamento da Profa. Ana Carolina Prado Ribeiro como Professora Colaboradora do Programa
com a finalidade de orientar e co-orientar alunos de mestrado e doutorado. No entanto, apesar da
qualificação demonstrada, a professora não possui orientação de iniciação científica concluída. Sendo
assim, solicitamos à CPG considerar a excepcionalidade no pedido. Encaminhamos solicitação à
Coordenadoria de Pós-Graduação para as providências cabíveis. Piracicaba, 05 de julho de 2017.

Prof. Dr. Márcio Ajudarte Lopes
Coordenador do Programa de PG em Estomatopatologia
FOPIUNICAMP
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SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA PROFESSOR COLABORADOR
Credenciamento de:
Junto ao Programa de PG:
Finalidade:

Graduação
Mestrado
Doutorado

( X ) Orientar alunos de mestrado
( X ) Orientar alunos de doutorado

( X ) Co-orientar alunos
( ) Ministrar disciplinas

FORMAÇÃO/TITULAÇÃO
Informar a Formação/Título, a UnidadelUniversidade e o Ano de Conclusão
Odontologia - FOP/UNICAMP - 2006, colação de grau em 02/2007
Estomatopatologia - FOP/UNICAMP - 2008, defesa em 02/2009
Estomatopatologia - FOP/UNICAMP - 2011, defesa em 02/2012
INDICADORES QUANTITATIVOS

Número de Orientações
Iniciação Científica
Em andamento (5)
Concluída( s) (5)

Mestrado
Em andamento (2)
Concluída( s) (O)

Doutorado
Em andamento (O)
Concluída(s) (O)

Número de Publicações em Periódicos Especializados nos últimos três anos (2014-2016):
ISI
21

Medline
01

Scielo

Scopus

Considerando a qualificação do interessado a Subcomissão do Programa de
Estomatopatologia aprova, nesta data, o credenciamento da Profa. Femanda Viviane Mariano Brum
Corrêa como Professora Colaboradora do Programa para a finalidade de orientar e co-orientar alunos
de mestrado e doutorado. Encaminhamos solicitação à Coordenado ria de Pós-Graduação para as
providências cabíveis. Piracicaba, 05 de julho de 2017.

Prof. Dr. Márcio AJudarte Lopes
Coordenador do Programa de PG em Estomatopatologia
FOP/UNICAMP
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PlRACICABA
Departamento de Diagnóstico Oral
Área de Radiologia Odontológica

UNICAMP

Of. N° 14/2017
Radiologia

Piracicaba, 29 de junho de 2017.

Ilma. S~.
Prof", Dr", Cínthia Pereira Machado Tabchoury
DD Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação
FOP-UNICAMP

Prezada Professora:

Devido à contratação da docente Anne Caroline Costa Oenning como Professor Especialista
Visitante em Graduação junto à FOPIUNICAMP, solicito seu descredenciamento
Colaborador do Programa de PG em Radiologia Odontológica.

Atenciosamente,

MQ,~Q,
Prol.

t»: Deborah Q~z

'A~
de Freitas França

Coordenadora do Programa de PG em Radiologia Odontológica
FOPIUNICAMP

Av. Limeira, 901 - Bairro Areião - Piracicaba - SP - Cepo 13414-903

Fone: (19) 2106-5327
e-mail: luciane@fop.unicamp.br
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como Professor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COORDENADORIA DE EXTENSÃO
UNICAMP

Piracicaba, 10 de Agosto de 2017

À diretoria - Ale Sr. Diretor Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henrigues
Encaminhamos
Extensão-S "FOP-0079

documentação

Odontologia

referente à proposta de oferecimento do curso de

Restauradora

Estética", sob responsabilidade

da Prof",

Ora. Vanessa Cavalli Gobbo, para providências.

Faculdade de Odontologia de
Piracicaba - Unicamp

~,

SEPAS
Protocolo nO

Data:
ti'
.,JQjili-,
20~

//_0--'"

~gQ,
R~a

..

-.

e/v f U\2

'-JiiÜllltlf. ~:F~n

Poellnitz

Sacre da Coord.de Extensão
FOPIUNICAMP - Matr. 29737-5

'-./

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901- Caixa Postal 52 CEP13414-903 Piracicaba-SPFone: (19) 2106-5200 - www.fop.unicamp.br
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Proposta de oferecimento de cursos de extensão

Sigla - Nome: FOP-0079 - ODONTOLOGIA RESTAURADORA ESTÉTICA.
Tipo do Curso: CURSO DE EXTENSÃO-S
Nº do Registro: 000 - Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA Departamento: ODONTOLOGIA RESTAURADORA
Oferecimento

cadastrado

na Extecamp:

_

Divulgar pela Extecamp?: SIM.
Divulgação pela própria unidade:

INTERNET.

Site para divulgação:

http://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/cursos-ceex/extensao-cursos.
Página Facebook:

Não informado pela unidade.

Número de Vagas: Mínimo: 10 - Máximo: 20.
Prazo de Integralização:

9 meses.

Tipo do Curso: CURSO DE EXTENSÃO-S
Palavras chaves: ESTÉTICA, REABILITAÇÃO, PRÓTESE, TREINAMENTO
Área em que o curso se insere: Da Saúde
Área Temática:

Saúde, Saúde

Forma de Realização:

PRESENCIAL

Horas-Aula Presencia I - Teórica: 60 horas
Horas-Aula Presencial - Prática: 76 horas
Horas-Aula A Distância - Teórica: O horas
Horas-Aula A Distância - Prática: O horas
Total de Horas-Aula:

136 horas

Observações: Não informado pela unidade.

Rua Saturnino
nO 323,
www.extecamp.unicamp.brl+55
Página: 1/4.

- SP.
19 35214647 - 35214646
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Ementa: Aprimoramento

e aplicação de novas técnicas e materiais restauradores diretos e
indiretos nas diversas situações clínicas que englobam a reabilitação bucal, baseados em
evidências científicas. Os temas abordados serão: • Planejamento Estético Digital e
Enceramento Diagnóstico • Conceitos atuais de clareamento de dentes vitais e não-vitais •
Adesivos Dentais • Resinas compostas • Resinas Bulk Fill e Sistemas de fotoativação:
técnicas de inserção e escultura • Restaurações estéticas em dentes anteriores,
reanatomização e seleção de cor • Pinos pré-fabricados estéticos • Sistemas cerâmicos e
sistema CAD - CAM • Coroas, Laminados, Lentes de Contato • Inlay/Onlay/Overlay em
porcelana, cerômero e materiais híbridos • Técnicas de moldagem e restaurações provisórias
• Cimentação adesiva de peças cerâmicas e materiais híbridos
Objetivo: Proporcionar conhecimento teórico baseado em evidências científicas de novos

materiais diretos e indiretos aplicados à Odontologia Estética e treinar o profissional no
emprego e indicação destes materiais e técnicas ..
Público-alvo: Alunos no último ano do curso de graduação e graduados em Odontologia.
Procedimentos

Metodológicos:

Serão ministradas aulas teóricas e práticas laboratoriais ..

Bibliografia: Hirata, R. Shortcuts em Odontologia Estética. 1a Edição, 2016. Editora
Quintessence Hirata R., Tips - Dicas em Odontologia Estética. Editora Santos, 2011.
Reabilitação Estética e Funcional com Restaurações Cerâmicas. Scopin de Andrade, Oswaldo .
. Ia Edição, 2015. Restaurações adesivas de porcelana na dentição anterior - Uma
abordagem Biomimética. Magne, P e Belser, U. Santos Editora. Ia. Reimpressão. 2014 ..

Grau de Escolaridade

mínimo: Nível MÉDIO completo.

Haverá processo seletivo?: SIM.
Outros: APRESENTARDECLARAÇÃOQUE ESTÁCURSANDOO ÚLTIMO PERíODODO CURSO
DE GRADUAÇÃOEM ODONTOLOGIAOU DIPLOMADE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA.
Período para confirmação

de matrícula:

De 29/03/2018 Até 03/04/2018.

E-mail paracontato:secesp@fop.unicamp.br.

de Extensão da Unicamp

Rua Saturnino de Brito, nO 323, 2° andar. Cidade Universitária - Campinas - SP.
www.extecamp.unicamp.brl+55
19 35214647 - 35214646
Página: 2/4.
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Local e período para inscrição
Local: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA.
Telefone

da Secretaria

de Extensão:

Telefone

para informações:

Período: de 18/12/2017

(19) 21065247.

(19) 2l065226.

até 28/03/2018.

Local e período de oferecimento
Local: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - PIRACICABA/SP.
Dias da Semana/Horários:
14HOO ÀS 18HOO.
Período: de l3/04/2018

Não preenchido

309977
Telefone:

ÀS SEXTAS-FEIRAS, QUINZENALMENTE.

8H30 ÀS 12H30 E DAS

até 07/12/2018.

pela Unidade.

VANESSA
CAVALLI
GOBBO

UNICAMP/FOP/DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA RESTAURADORA

DOUTOR(A) 20hOOmin

21065138

E-mail: cavalli@unicamp.br

296124

DEBORA ALVES
FOP/DEPARTAMENTO DE
NUNES LEITE LIMA ODONTOLOGIA RESTAURADORA

DOUTOR(A) 20hOOmin

290455

FLAVIO HENRIQUE FOP/DEPARTAMENTO DE
BAGGIO AGUIAR
ODONTOLOGIA RESTAURADORA

DOUTOR(A) 20hOOmin

256269

GISELLE MARIA
MARCHI BARON

DOUTOR(A) 20hOOmin

FOP/DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA RESTAURADORA

Rua Saturn
de B
,no 323, 2° andar.
ade Universitária
www.extecamp.unicamp.brl+55
19 35214647 - 35214646
Página: 3/4.
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- Campinas

- SP.

245356

LUIS ALEXANDRE
MAFFEI SARTINI
PAULlLLO

FOP/DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA RESTAURADORA

DOUTOR(A) 20hOOmin

115606

LUIS ROBERTO
MARCONDES
MARTINS

FOP/DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA RESTAURADORA

DOUTOR(A) 20hOOmin

256277

MARCELO
GIANNINI

FOP/DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA RESTAURADORA

DOUTOR(A) 8hOOmin
Total:

60193

DIOGO
DRESSANO -

Facu.lda?e de Odontologia
de Piracicaba/

MESTRE

Aluno Regular -

6055

RF ATELIÊ
ODONTOLÓGICO

MESTRE

04hOOmin

Ativo
Total:

FERNANDO
JOSÉ
RIGOLlN
FERREIRA

108hOmin

4hOmin

dentista

04hOOmin

Total:

4hOmin

Somatória da Carga Horária Total dos Professores:

136hOOmin

Carga Horária Total do Curso:

136h

Não preenchido pela Unidade.
A Unidade proponente
neste oferecimento.

Saturnino de Brito,

é responsável pela veracidade das informações constantes

nO

www.extecamp.unicamp.brl+55
Página: 4/4.
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da unícamp

EJ(leflSáD

Proposta de oferecimento

Sigla.

- Custos do Oferecimento

Nome: FOP-0079 - ODONTOLOGIARESTAURADORAESTÉTICA.

Nº do Registro: 000 • Unidade: - Departamento:
Oferecimento

Cadastrado na Extecamp:

_

Horas-Aula Presencial - Teórica: 60 horas
Horas-Aula presencial - Prática: 76 horas
Horas-Aula A Dlstâncla

>

Teórica: O horas

Horas-Aula A Distância - Prática: O horas
Total de Horas-Aula: 136 horas

R$ 39.243,40

Professores
- hora-aula (incluir . encargos):
...
...
:.....Professores
- outras .atividades (incluir encargos):
..
""......
..
,,,,....

,,,

",

",

,

,

,

"

""

.",

",

"

10.000,00

,

,

",

R$ 500,00
: fv1~t~r..i.~i.~p.~r..'!.'~.~~~~~~
~.egu.ip~I!.l~.~~.?.s..:
...
! Serviços de terceiros:
H

•••••

HH

•••••••••••••••••

H

R$ 0,00

••••••

R$ 0,00
R$ 1.200,00

:Aproveitamento
de Recursos Gerados
Extensão:
..
.. por Cursos de
..
;Custo total do curso:
,

,

".",.,

",

"

,

",

"",

""

",

',,,

,,

,

""."

,

"

..

..

"""

""

'""

R$ 0,00

.

Fixas --> FAEPEX:0,6% - EXTECAMP:2,4% - PIDS: 8% - FUNCAMP:6,5% TOTAL: 17,5%:

R$ 8.915,09

Variáveis --> AIU (Definida pelo Diretor da Unidade de no mínimo 3%)
, Preencher obrigatoriamente: 15%
,AIU DESTINO: 0% - UNIDADE: REITORIA

R$ 7.641,51

R$ 0,00

Variáveis --> Fundo de Extensão da Unidade: 0%
;

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H

Total de Taxas Fixas

i

i'H

H

HHH

••••••••••••••

H

R$ 0,00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H

••••••

HH

•••

H

••

H

•••••••••••••••••

+ Variáveis:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HH.H

R$ 16.556,60
••

H

•••••••••••••••••••••

H

H

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H

•••••••

Subsídios Gerados em Conformidade com a Portaria GR 086/1995
,(Doação, Patrocínio, Captação de Apoio):
'I

Custo Total (custo total do curso

EXTECAMP - Escola de
Rua Saturnino de Brito, nO
www.extecamp.unicamp.br
Página: 1/2.

R$ 0,00

+ ...total de taxas fixas e variáveis):
..........•.........................••... :..••....•.•....
..

Universitária - Campinas 35214646
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_ EXTECAMP

EsCDIa de E)(lensâD da Unicamp

REAC

Custo por aluno (custo total dividido pelo número mínimo de
vagas):

R$ 6.750,00

Observação: Número de Bolsas de acordo com a Resolução CONEX 01/94.

• Condições de Pagamento:
o À Vista: R$ 6.750,00 com vencimento em 05/04/2018.
o 9 parcelas no valor de R$ 750,00 com 1º vencimento em 05/04/2018.
• Descontos Especiais:
o Desconto de: 8% para graduandos e ex-alunos da Fop.
• Formas de Pagamento
o Forma de pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃOBANCÁRIA
o Fonte de pagamento: 1- PAGO PELOSALUNOS

A Unidade proponente é responsável pela veracidade das informações
constantes neste oferecimento.

GUILHERME ELlAS
PESSANHA HENRIQUES
Professor Responsável pelo
Curso

~I

0·:"1,

I~~

Coordenador de Extensão

Diretor da Unidade

__ 1
__ 1_-

--'--'--

r--I

Cri
Parecer EXTECAMP
Este processo de curso encontra-se em harmonia com as normas institucionais em vigor

I

vigentes para oferecimento na UNICAMP.

Prof. Dr. Celso Kazuyuki Morooka
Diretor da Escola de Extensão da UNICAMP

EXTECAMP-.Escola de Extensã.o.da Unicamp
Rua Saturnino deBrito; n0323,2oandar.
Cidade Universitária -Campinas - SP.
www.extecamp.unicamp.brl+55
19 35214647 - 35214646
Página: 2/2.
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Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
UNJCAMSiII

Piracicaba, 7 de Julho de 2017 .

.A.C. Coordenadoria de Extensão

PARECER SOBRE ABERTURA

DE CURSO DE EXTENSÃO

Prezados Senhores,

o
interesse

curso proposto
do

"Odontologia

cirurgião-dentista,

pois

Restauradora
abrange

Restauradora Estética, de vasta aplicabilidade
temas contemporâneos

abordados

Estética" caracteriza-se

assuntos

inovadores

práticas laboratoriais, habilitando o cirurgião-dentista
e indiretos.

de Odontologia

englobam desde a utilização de novos materiais e técnicas a
Invasiva.

A carga horaria oferecida (136 horas) está proporcionalmente

diretos

na área

clínica, baseadas em evidências científicas atuais. Os

novas tecnologias aplicadas à Odontologia Estética Minimamente

restauradores

por ser de grande

distribuída em aulas teóricas e

a realizar, competentemente,

Além dos docentes

regulares

do curso,

os procedimentos
o mesmo

receberá

professores convidados reconhecidos em suas áreas de atuação.
Adicionalmente,

a criação deste curso justifica-se

andamento, tanto no Departamento

de Odontologia Restauradora, como nos demais departamentos

da Instituição, que aborde exclusivamente

Na oportunidade,

por não haver outro curso similar em

procedimentos estéticos diretos e indiretos.

renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Prof". Ora. Vanessa Cavalli Gobbo
Departamento de Odontologia Restauradora
Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Odontologia de Piràcicaba
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52
Cep 13414-903
- Piracicaba - SP
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

Piracicaba, 13 de julho de 2017.
A.C.
Coordenadoria de Extensão

Prezados Senhores,

Venho

por

meio

desta,

fornecer

ciência

e aprovação

do

Departamento

Restauradora, área de Dentística, à proposta do curso de extensão "Odontologia

de

Odontologia

Restauradora Estética",

sob coordenação da Profa. Ora. Vanessa Cavalli Gobbo e participação dos professores Profa. Ora. Débora
Alves Nunes Leite Lima, Profa. Ora. Giselle Maria Marchi Baron, Prof. Dr. Flávio Henrique Baggio Aguiar,
Prof. Dr. Luís Alexandre

M. Sartini Paulillo e Prof. Dr. Luís Roberto Marcondes

Martins e professores

convidados. As atividades e carga horária proposta pelo curso, não afetará as atividades regulares na
Graduação dos professores participantes, durante o oferecimentolre-oferecimento
O curso proposto será oferecido quinzenalmente,

às sextas-feiras,

do curso.

do período de Abril de 2018 a

Dezembro de 2018, perfazendo um total de 136 horas. Os temas abordados englobam atualidades sobre
Odontologia Restauradora Estética e o curso será de natureza Teórica e Prática Laboratorial. O públicoalvo será cirurgião-dentista

não-graduado

Os objetivos do curso serão conceituar,
Restauradora

Estética, aprimorar

(último ano de conclusão do curso de graduação) e graduado.
habilitar e atualizar o profissional

as novas técnicas restauradoras

na Área da Odontologia

e aplicá-Ias nas diversas situações

clínicas que englobam a reabilitação bucal.

Na oportunidade, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

PARECER

Assunto: Proposta de oferecimento de curso de extensão, modalidade presencial, com
aulas teóricas e laboratoriais, intitulado FOP-0079- Odontologia Restauradora
Estética
Período: de 13/04/2018 a 07/12/2018
Departamento: Departamento de Odontologia Restauradora - FOPIUNICAMP
Interessado( a): Profa. Dra. VANESSACAVALLI GoBBO

Trata-se
presencial,
Restauradora
Restauradora

de proposta

de oferecimento

com aulas teóricas e laboratoriais,
Estética,

a

ser

- FOPIUNICAMP

ministrado

de curso de extensão,
intitulado FOP-0079no

Departamento

sob a responsabilidade

de

modalidade
Odontologia
Odontologia

da Profa. Dra. VANESSA

CAVALLI GoBBO, com carga horária de 136 horas, com período de integralização de
13/04/2018 a 07/12/2018, em módulos quinzenais, com número de vagas mínimo de 10
e máximo de 20 alunos.
Considerando a natureza inédita do assunto, sua relevância científica e didática,
a não utilização das dependências da Clínica de Extensão, a não interferência com os
cursos já aprovados, a reconhecida capacidade da docente responsável e dos demais
professores

envolvidos,

o preenchimento

dos requisitos

estipulados

FOPIUNICAMP e a prévia aprovação da Área e do Departamento,

pela CCEX-

emitimos parecer

FAVORÁVEL para a aprovação da proposta de oferecimento de curso de extensão
intitulado FOP-0079- Odontologia

Restauradora

Estética, com carga horária de 136

horas, com período de integralização de 13/04/2018 a 07/12/2018.

/I)é
/,"///J í. i\'=4'~'
4/!1·

/lií'

o 1 de Agosto

de 2. O17.

/"

I

/~/J

/~1.0c

Piracicaba,

f

.

Prof. Dr.'Ii.,UARDO HEB IN-=
Professor Associado do Departamento de Odontologia Social
Membro da CCSEX - FOPIUNICAMP
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UNIVE'RSIVAVE ESiAVUAL VE CAMPINAS
fACULDADE DE ODONTOLC9GIA DE PI'RACICA'BA
UNICAMP

COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO
A Comissão

de Cursos e Serviços de Extensão,

em reunião ordinária

realizada na presente data, aprovou a "Proposta de criação e oferecimento do curso
FOP-0079 Extensão-S "Odontologia Restauradora Estética", presencial, com cargahorária de 136 horas, sob a responsabilidade da Prof". Ora. Vanessa Cavalli Gobbo".
Piracicaba, 09 de Agosto de 2017

Prof. Dr. Márci

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira. 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SPFone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - ,""ww.fllp'unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
fACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICA'BA
UNICAMP

À Coordenadoria de Extensão:
Solicito as alterações no FOP-0024, of. 014 conforme abaixo:
• disciplina "FOP-0143 Prótese Sobre Implantes": de Praf. Dr. Mauro Antonio
de Arruda Nobilo para Prof. Dr. Mareio de Moraes, a partir do oferecimento 010 da
mesma
• disciplina

"FOP-0152

Ética e Legislação

Odontológica

- FOP-0024" de

Prof. Dr. Eduardo Daruge Júnior para Prof. Dr. Luiz Francesquini Júnior, a partir do
oferecimento 010 da mesma".
Piracicaba, 21 de Julho de 2017

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SPFone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - www.fop.unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICA'BA
UNICAMP

COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO

A Comissão de Cursos e Serviços de Extensão, em reunião ordinária
realizada na presente

data,

aprovou

as "alterações

no curso

FOP-0024

"Especialização em Implantodontia", a partir do of. 014, referentes à alteração de
professor responsável nas disciplinas conforme segue:
• disciplina "FOP-0143 Prótese Sobre Implantes": de Prof. Or. Mauro Antonio
de Arruda Nobilo para Prof. Or. Mareio de Moraes, a partir do oferecimento 010 da

-'

mesma
• disciplina "FOP-0152 Ética e Legislação Odontológica - FOP-0024" de
Prof. Or. Eduardo Oaruge Júnior para Prof. Or. Luiz Francesquini Júnior, a partir do
oferecimento 010 da mesma".
Piracicaba, 09 de Agosto de 2017

r
Extensão

AMP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av _Limeira, 90 I - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP Fone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - www.fop_unicamp.br
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ACORDO DE COTUTELA INTERNACIONAL

DI!l~.fi.

OO 6 1;

:í

3 I 17

RUb'-~rr''V>;..'

ENTRE

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), endereço: Cidade Universitária
Zeferino Vaz, Barão Geraldo, CEP 13083-970, Campinas - São Paulo (Brasil), representada
pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. Andre Tosi Furtado, e pelo Programa de PósGraduação em Clínica Odontológica,
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da
UNICAMP, representado pela Coordenadora, Profa. Ora. Karina Gonzales Silvério Ruiz

e
a UNIVERSIDADE DE GRONINGEN, endereço: Broerstraat 5,9712 CP Groningen - Reino dos
Países Baixos, representada pelo seu Reitor, Professor Doutor Sibrand Poppema, e pela
Faculdade de Ciências Médicas, representada pelo seu Diretor, Professor Doutor Martin Smit
doravante designada individualmente

~-

como Parte ou coletivamente como Partes.

Considerando que as Partes reconhecem a importância: do estabelecimento de oportunidades
de estudo e investigação no exterior para seus alunos de doutorado para promover o
desenvolvimento da competência intercultural; dar aos alunos a experiência de trabalho em
equipes de investigação multinacionais; e propor exposição valiosa a múltiplas perspectivas
disciplinares e de investigação;
Considerando que as Partes desejam estabelecer procedimentos e regras que irão reger o
Acordo de Programa de Doutorado em Cotutela e os direitos e obrigações de cada parte com
relação à condução desse Acordo;
As Partes aceitam de comum acordo as disposições abaixo definidas no âmbito da criação de
um Programa de Doutorado em Cotutela entre as duas instituições de ensino superior.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO
Permitir aos Alunos prosseguir estudos de doutoramento
coordenados
em ambas as
Universidades, e se bem-sucedidos em suas defesas de teses, outorgar-Ihes o título de doutor
em cada Universidade.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADMISSÃO
2.1.
Cada Universidade decidirá quais os programas de Pós-Graduação da sua própria
instituição poderão participar no Programa de Doutorado em Cotutela ("Programa").
2.2.
Os Alunos interessados em um Programa de Doutorado em Cotutela específico
deverão ser admitidos nos Programas de Doutorado de cada Universidade de acordo com as
regulamentações internas de admissão de cada uma delas.
2.3.
Os Alunos aceitos no Programa de Doutorado em Cotutela devem cumprir com as
políticas, regras e regulamentos aplicáveis aos programas de doutorado em ambas as
Universidades, a menos que uma ou ambas as Universidades concordem em renunciar ou
modificar as suas regras no caso de um determinado Programa.
2.4.
As condições de inscrição, admissão e defesa, no âmbito do procedimento de cotutela,
serão regidas pela The Higher Education and Research Act of the Netherlands (Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek), pelo Regulamento de doutoramento da
Universidade de Groningen para os estudantes inscritos na Universidade de Groningen, e pela
Deliberação CONSU-A-10 de 11 de agosto de 2015 (UNICAMP - BRASIL) para os estudantes
inscritos na UNICAMP.
2.5.
Com o consentimento do Aluno, cada Universidade providenciará à outra Universidade
a documentação necessária para verificar a admissão do Aluno ao seu programa de doutorado.
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2.6.
Ambas as Universidades concordam em fornecer um ambiente de aprendizagem
seguro para os Alunos durante o Programa de Doutorado em Ç,ç'tutela e dlsp, : ilizar aos
Alunos os recursos necessários, tais como espaço de laboratório, ~~f*iI'FE'we+-e~~:./~~~~----fornecidos aos alunos dos programas regulares de doutorado em suas respectivas instituições.
2.7.
Os detalhes do Programa de Doutorado em Cotutela para um Aluno específico,
incluindo as datas de início e conclusão, detalhes das datas do exame de qualificação, as
regras e procedimentos que serão seguidos para a defesa da tese, o local da defesa da tese,
os nomes dos orientadores, obrigações e compromissos financeiros, os requisitos de curso,
requisitos de idioma e títulos a serem conferidos ao aluno pelas Universidades devem ser
acordados por escrito pelas Partes antes que o Aluno seja aceito no Programa de Doutorado
em Cotutela.
2.8.
O Formulário do Acordo de Programa de Doutorado em Cotutela ("Formulário
de
Cotutela"), Anexo 1 ao presente Acordo, deve ser preenchido para cada aluno e apresentado
a cada Universidade. Se aprovado, deve ser assinado pelas autoridades competentes em cada
Universidade, bem como pelos orientadores designados e pelo Aluno. Quaisquer alterações
aos detalhes do Acordo de Programa de Doutorado em Cotutela, definidos no Formulário de
Cotutela, devem ser aprovados por escrito por ambas as Universidades.
CLÁUSULA

TERCEIRA - DAS TAXAS E INFORMAÇÕES

3.1.
O presente acordo não acarretará,
financiamento do aluno.

FINANCEIRAS

para as Partes, qualquer

obrigação

relativa ao

3.2.
As taxas acadêmicas, caso existam, não serão de responsabilidade da UNICAMP nem
da Universidade de Groningen, a menos que acordado pelas Partes e que constem no
Formulário de Cotutela. Os gastos relativos à viagem, acomodação e outros ficarão a cargo do
estudante.
3.3.
Os alunos deverão informar no Formulário de Cotutela se eles serão beneficiários de
algum tipo de bolsa, financiamento ou se serão responsáveis por suas próprias despesas.
CLÁUSULA

QUARTA - DO SEGURO

Durante os períodos de estadia na Universidade estrangeira, o aluno deverá contratar um
seguro de saúde pessoal que preveja, obrigatoriamente
a repatriação. Nenhuma das
Universidades é responsável pelo fornecimento de assistência médica, hospitalar, ou seguro de
bens pessoais para os Alunos.
CLÁUSULA

QUINTA - DA DATA DE INíCIO E DURAÇÃO

5.1.
A data específica de início e fim do Programa de Cotutela de cada aluno deverá ser
estabelecida no Formulário de Cotutela.
5.2.
A duração da preparação
da tese de doutorado repartir-se-á
entre os dois
estabelecimentos por períodos alternados. O Aluno realizará as atividades de pesquisa e
estudo em ambas as Universidades de acordo com o cronograma acordado por ambas as
Universidades. O período de tempo que o Aluno deve estar em cada Universidade pode variar
dependendo do estabelecido no Acordo. O período total de permanência em um dos dois
países não deve ser inferior a 6 (seis) meses. O cronograma acordado será estabelecido no
Formulário de Cotutela, mas pode ser alterado durante o Acordo de Programa de Doutorado
em Cotutela com a aprovação dos Orientadores do Aluno.
5.3.
Afastamentos do Aluno
ambas as Universidades.
CLÁUSULA

devem

ser aprovados

pelas autoridades

competentes

de

SEXTA - DA ORIENTAÇÃO

6.1.
Cada Universidade
designará
um Professor como Orientador
da Tese. As
competências atribuídas ao orientador pelo Regulamento de doutoramento da Universidade de
Groningen e pela Deliberação CONSU-A-10, de 11 de agosto de 2015 (UNICAMP - Brasil),
serão exercidas conjuntamente pelos dois orientadores de tese.
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Os dois Orientadores devem exercer conjuntamente a p'!pção de ~ientlfiCO

do

Aluno e são responsáveis pela educação de doutorado e formaç~~,
i i il ives~dÇao do AlUnO.
Cada Orientador é responsável por fornecer aconselhamento e assistência ao . luno, enquanto
o Aluno estiver em sua Universidade.
6.3.
Cada Orientado r deve garantir que o outro Orientador seja informado sobre o
progresso do Aluno e notificado se surgirem problemas relacionados com o progresso do Aluno
no Programa de Doutorado em Cotutela.
6.4.
Cada Orientador é responsável por assegurar que o outro Orientador esteja ciente de
todas as atividades de investigação nas quais o Aluno está envolvido durante o Programa de
Doutorado em Cotutela.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DEFESA DA TESE
7.1.
O Aluno, após concluir com sucesso os requisitos do Programa de doutorado em
ambas as Universidades, incluindo as disciplinas requeridas (se houver) e o exame de
qualificação, deverá efetuar a defesa de sua tese. Se o Aluno não cumprir com os requisitos do
programa de doutorado ou outras regras e regulamentações de uma das Universidades e seja
solicitado que deixe o Programa de doutorado daquela universidade, o seu Acordo de
Programa de Doutorado em Cotutela terminará automaticamente. A Universidade que tenha
desligado o Aluno deve notificar à outra Universidade imediatamente. A outra Universidade
ainda pode optar por conceder diploma único ao aluno.
7.2.
A tese de doutorado terá uma defesa única reconhecida pelos dois estabelecimentos,
que se comprometem a conceder, se o aluno obtiver êxito em sua defesa de tese, o(s) título(s)
especificado(s) no Acordo de Cotutela. Cada instituição se compromete a emitir o diploma nos
quais deverá haver a menção de que o título foi concedido ao aluno no âmbito de um acordo
de cotutela entre as Universidades. Para reconhecer as contribuições para a orientação da
pesquisa de doutorado, a tese também deverá fazer menção ao Acordo de Cotutela firmado
entre as duas Universidades.
7.3.
O local da realização da defesa e a língua em que ela será escrita e defendida serão
especificados no Acordo de Cotutela.
7.4.
A tese apresentada em cotutela será redigida e defendida em língua inglesa para
Universidade de Groningen e em língua inglesa ou portuguesa para UNICAMP. A tese será
completada por um resumo nas línguas oficiais de cada país envolvido no acordo e por um
resumo em inglês.
7.5.
A Comissão Examinadora da defesa, designada pelos estabelecimentos
será composta de acordo com os regulamentos para doutoramento de cada
incluindo membros da Universidade de Groningen e da UNICAMP.

parceiros,
instituição,

7.6.
A proteção do tema da tese de doutorado, bem como sua publicação, o aproveitamento
e a proteção dos resultados de pesquisa comuns às duas instituições de recepção dos
doutorandos deverão ser assegurados conforme prevê a legislação específica de cada país.

CLÁUSULA OITAVA - DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO
8.1.
Para as teses defendidas na Universidade de Groningen,
orientadores, a tese pode ser submetida à Comissão Avaliadora.

após parecer positivo dos

8.2.
A Comissão Avaliadora é composta por quatro professores
universidade e que não tenham coautoria no trabalho do candidato.
8.3.
A Comissão Avaliadora deve ser composta
Universidade de Groningen e um professor da UNICAMP.

ao

menos

por

vinculados

um

a uma

professor

da

8.4.
Após parecer positivo da Comissão Avaliadora, a tese pode ser submetida à Comissão
Examinadora de Doutoramento.
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8.5.
A Comissão Examinadora da defesa, designada pelos e~é belecimen s, parceiros,
será composta por, no mínimo, cinco membros titulares. Os ~:M~·~~",f'\~iWJ...5et.
aprovados pelas autoridades competentes em cada Universidade. Os orientadoes não são
membros da Comissão Examinadora de Doutoramento.
CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE

INTELECTUAL

9.1.
Os direitos relativos à propriedade intelectual resultante dos trabalhos realizados no
âmbito deste convênio estarão sujeitos às disposições legais vigentes nos países das
instituições participantes.

9.2.

No caso de criação de invenções, aperfeiçoamentos
e inovações, por meio das
atividades objeto do presente acordo e em conformidade com as leis brasileiras e holandesas
sobre convênios internacionais, fica estipulado que:

9.2.1

Os direitos relativos à propriedade intelectual sobre qualquer criação desenvolvida no
âmbito deste convênio pertencerão à UNICAMP e à Universidade de Groningen, em partes
iguais.

9.2.2 As Partes obrigam-se a recíprocas comunicações no caso de serem obtidos resultados
suscetíveis de proteção ou aquisição de patente, mantendo o sigilo necessário para proteger
tais resultados.
9.2.3

As Partes obrigam-se a outorgar procurações necessanas para o registro da
propriedade intelectual resultante deste acordo, sempre que necessário e solicitado pela parte
responsável por requerer a proteção.

9.2.4

Havendo interesse das Partes na proteção dos direitos mencionados na cláusula 9.2.1,
seus custos e gestão serão regulados em termo aditivo próprio, de acordo com a legislação
vigente

9.2.5

Havendo interesse das Partes na utilização e licenciamento dos direitos mencionados
na cláusula 9.2.1, os custos, a gestão, o licenciamento, a cessão, a transferência ou o uso livre
serão regulados em termo aditivo próprio, de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFIDENCIALlDADE
10.1.
Cada Universidade concorda em proteger a confidencialidade de qualquer informação
divulgada a ela pela outra Universidade, a qual foi identificada como confidencial pela outra
Universidade, e ela deverá usar essa informação apenas para os fins para os quais foi
divulgada. Cada Universidade deve assegurar que seu corpo docente, funcionários e alunos
estejam cientes de qual informação é sujeita a esta obrigação de confidencialidade.

10.2. As Universidades concordam em compartilhar informação acadêmica e de outro tipo
sobre os Alunos matriculados no Programa de Doutorado em Cotutela na medida necessária
para a realização do Programa. Cada Universidade deve manter a confidencialidade de todas
as informações dos Alunos que lhe foi fornecida pela outra Universidade e deve usar as
informações apenas para os fins do Acordo. Tais informações não devem ser divulgadas a
terceiros sem o consentimento da Universidade que forneceu a informação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE
As partes convenentes não assumirão responsabilidade
de casos fortuitos ou de força maior.

CIVIL

civil por danos e prejuízos decorrentes

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPUTAS
Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação do presente
convênio, as Partes envidarão esforços na busca de uma solução consensual.
Na
impossibilidade de consenso, as convenentes indicarão, de comum acordo, um terceiro,
pessoa física, para atuar como mediador.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO ACORDO
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Este acordo de cotutela de teses de doutorado terá uma atlWação de ci~Janos,
automaticamente renovável, a menos que um dos dois estabelecim'ê'I'lLOS Ilidl lifest±iI, !:llli
aviso prévio de três meses, o desejo de terminá-Io, assegurando a continuidade para as
cotutelas em curso. Para cada estudante, as condições de inscrição serão definidas em termo
aditivo à presente convenção.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo em três vias no
idioma português e inglês de igual teor e para um só efeito.

Piracicaba,

de

de

.

Groningen,

Prof. Dr. Andre Tosi Furtado
Pró-Reitor de Pós-Graduação
UNICAMP

de

Prof. Dr. Sibrand Poppema
President, University of Groningen

pr~f~~(~·Sii~é;i~·RUiZ
Coordenadora
do Programa
Clínica Odontológica

de

de

PG

em

Prof. Dr. Martin Smit
Director, Graduate School of Medical
Sciences
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ANEXO 1. FORMULARIO DO ACORDO DE PROGRAMA DE DO~RADO

EM COT

.n

ENTRE A UNIVERSIDADE
GRONINGEN

ESTADUAL

DE

CAMPINAS

E

~

tJl~I'O'I!Pt!le1d'

_

r
.

Nome do aluno:

Mari Miura Sugii

País
de
nacionalidade/
Nacionalidade
Endereço de e-mail

Brasil

Qualificações educacionais

Data de inscrição na UNICAMP

Março de 2015

Data de inscrição na Graduate
School of Medical Sciences
Data de início do Programa de
Doutorado em Cotutela
Data
prevista
de
conclusão
(08S.: não pode ser posterior a
data de .
do alu

Maio de 2017
Maio de 2017
Abril de 2019

Faculdade
Odontologia
Piracicaba
Odontologia
Restauradora
aguiar@fop.un

Afiliação

de Pesquisa

de
de

Universidade
de
Kholff
Groningen,
Institute
Biomedical Engineering
p.k.sharma@umcg.nl

"Avaliação da resistência ao desgaste e da atividade
antimicrobiana
de revestimentos
de organossilano
contendo amônio quaternário sobre superfície de aço
inoxidável"
de
UNICAMP
Universidade
Groningen

Título Proposto da Tese

Exigências Acadêmicas

56 créditos e aprovação
em exame de qualificação

Local da Defesa da Tese
Idioma da redação da tese

Cumprir
os
requisitos
conforme
descrito
no
regulamento
para
doutoramento
da
Universidade de Gronl
en
ade de Groningen

A tese será redigida em inglês, com um resumo em
inglês, holandês e outro em português.
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Idioma da defesa oral da tese

A tese será defendida em ingles, C'õm um resumo oral
em português.

Títulos a serem conferidos ao
Aluno após a defesa, com êxito,
da tese:

Na UNICAMP

Doutora
em
Odontológica

~tl".

.'~

uruversroaoe I
Na
Groningen

Clínica

ae

Doctor of Philosophy

Data/Local:

Data/Local:

Prof. Dr. Andre Tosi Furtado
Pró-Reitor de Pós-Graduação
Universidade Estadual de Campinas

Prof. Dr. Sibrand Poppema
Reitor da Universidade de Groningen

~~utuatt\'v
Prafa. Ora. Karina Gonzales ~ério
Ruiz
Coordenadora do Programa de PG em
Clínica Odontológica da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba,
Universidade Estadual de Campinas

/\

/,,/J~

Dr. Martin Smit
Diretor do Centro Médico da Universidade
de Groningen

,'-

1\ li

Prot. Dr. F{ávio/Hbnrique Baggio Aguiar,
Orientadot, Fabulkiade de Odontologia de
Piracicabà.]
Universidade 8stcildual de Campinas

I :

;

i

f ;:'
! ':.t
"

Prof. Dr, Prashant K Sharma, Orientador no
Departamento de Engenharia Biomédica da
Universidade de Groningen

\

_/.,

\J
MariMiura Sugii
Doutoranda
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PIRACICABA DENTAL SCHOOL
~
••. ;:
UNlVERSITY OF CAMP~AS

UNICAMP

RESTORATIVE DENTISTRY

Avaliação da resistência à tratamentos de superficie e da atividade antimicrobiana
de revestimentos de organossilano contendo amônio quaternário sobre superfície
de aço inoxidável

Evaluation of antimicrobial activity and resistance to wear of an organosilane
coating containing quaternary ammonium salts for stainless steel substract

PLANO DE TRABALHO
Parte 1 - Brasil: Síntese e caracterização de organossilano contendo sal de amônio
quatemário para aplicação em superfície de aço inoxidável (Período de Março de 2015 a
Abril de 2017)
•
•
•
•

•

Síntese de Polihidroxiuretanas;
Síntese de sal de amônio quatemário;
Junção do sal de amônio quaternário às Polihidroxiuretanas;
Caracterização morfológica e química;
o MEV-EDS
o Micro-Raman
o FTIR-ATR
o Nanoindentação
o Microscopia de Força Atômica
Ensaio de Formação de Biofilme 24 horas de Streptococcus mutans;

•
•

Ciclagem Térmica e
Ciclos de Escovação

Parte 2 - Holanda: Avaliação da formação de hiofilme de Streptococcus oralis e
Streptococcus mutans (período de Maio de 2017 a Abril de 2019)
•
•

Ensaio de Formação de Biofilme 24 horas de Streptococcus oralis;
Avaliação da força de adesão do biofilme de Streptococcus mutans sobre placas
de aço inox recobertas ou não pelas polihidroxiuretanas contendo sal de amônio
quatemário;
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•

Avaliação da força de adesão do biofilme de St'i!R!ococcus oralis ~
de aço inox recobertas ou não pelas polihidroxi&~t!i~~~quatemário;
.

•

Avaliação da resistência do
aço inox recobertas ou não
quaternário e
Avaliação da resistência do
aço inox recobertas ou não
quatemário

•

placas

biofilme de Streptococcus mutans sobre placas de
pelas polihidroxiuretanas contendo sal de amônio
biofilme de Streptococcus mutans sobre placas de
pelas polihidroxiuretanas contendo sal de amônio

x~

Prof. Dr. Fláviol1ienri~e Baggio Aguiar

a
iura Sugii
una de Doutorado
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ~PINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PlRACICABA

UNICAMP

Piracicaba 14 de março de 2017

À professora Karina Gonzáles Silvério Ruiz
Coordenadora do PPG-Clínica Odontológica
FOP-UNICAMP

Solicito
Comissão

respeitosamente

do Programa

de Vsa. que seja submetida

de Pós-Graduação

em Clínica

à aprovação

Odontológica

pela

da FOP-

UNICAMP a cotute1a entre a UNICAMP e a Universidade de Groningen envolvendo
nossa aluna de doutorado Mari Miura Sugii, RA 083859.
Seguem anexas: Versões em português e inglês do acordo de cotutela entre as

universidades e plano de 7s\er

desenvolvido pela aluna

/\

I

.-------_

/)

...

\,

(1,wJA

N

~

0wvJd

~0~<. ,

ProIa. Dra. Kanna Ganzmes

6i!s.iIvTlO

Rwz

())oréenaoom do FWf;'mma de PÓ5-Gradusção
em Clínica C-dontológica da FOP/UN:C,~MP
Matricula 29829-4

1
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Piracicaba, 27 de junho de 2017.
lima. Profa Ora. Cinthia Pereira Machado Tabchoury
Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação - FOP-Unicamp

Venho por meio desta solicitar a prorrogação do tempo de integralização,
alterando o prazo fixado de fevereiro de 2019 para maio de 2019 da aluna Mari Miura
Sugii, RA: 083859, matriculada no programa de Pós-Graduação - Doutorado, curso:
73/AB (Dentística).
Referida solicitação justifica-se em virtude da supracitada aluna estar na
Universidade de Groningen realizando doutorado sanduiche desde maio de 2017, com
posslbllidade deste estágio se transformar em acordo de cotutela internacional entre a
Unicamp e universidade citada (processo 06-P-6433/2017).

Para tal, a aluna deverá

permanecer na Holanda por 24 meses e deverá defender sua tese em maio de 2019,
na Universidade de Groningen. Salienta-se que a aluna já cumpriu todos os créditos e
foi aprovada no exame de qualificação da tese, com a parte da pesquisa realizada na
FOP-Unicamp, no dia 28 de abril de 2017.
A solicitação tem ciência e anuência da pós-graduanda Mari Miura Sugii.
Certo de sua atenção despeço-me.

Atenciosamente,

//Y~

.••••..•
<..Y.·<

/

Prof. Dr. Flávio H~nriqueBaggio Aguiar
;'

Professor do

..

~"

Depto.i Odontoloqia

Orientadorda

Restauradora

a.IJna Mari Miura Sllgii
•. •

. :TI

.Á.j.,).;,(\/v\"

\.

~

\

-L- <:::JVV

Rui,

PraIa. Dra. Ka~riO

Coard. do Programa de P.G. em Clínica Odontol6glca
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b,cicaba, 30 de junho de

201t
I

Of. N°. 0166/2017

De: Coordenadoria de Pós-Graduação - FOP/UNICAMP
Para: Diretoria Acadêmica Central

-<.

Senhor Diretor Acadêmico,

Pelo presente,

solicito a alteração

de prazo de integralização

da aluna MARI

MIURA SUGII - RA 083859, aluna regularmente matriculada no Programa de Pós-Graduação em
Clínica Odontológica, área de Dentística, nível Doutorado, de fevereiro/2019
Conforme
coordenadora

documento

anexo,

assinada

pelo

orientador

para maio/2019.
da

aluna

e

pela

do programa, a solicitação dá-se em virtude da aluna estar realizando parte do

doutorado na Holanda, e precisará de mais dois meses para finalizar a pesquisa e defender a
tese.

Na certeza de sua atenção, apresento protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

~~~~

Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação
FOP/UNICAMP - Matr. 27476-3

C'(:V
DJ -, .. V
RECEBIDO:
'tia,<V\ ..

CÓDiGO:

DATA:
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UNIVERSIDADE ESTAD Al DE CAMPINAS
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
www.prpg.unicamp.br
Fone: (019)3521-4954/3521-4963
Despacho PRPGI4112017

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 12 de julho de 2017.

ASSUNTO:

Autorização para alteração de prazo de integralização

INTERESSADO:

MARI MIURA SUGII-

RA 083859

À CPG/FOP:

Em atenção ao Of. 166/2017 da CPG/FOP, autorizo, condicionalmente, a alteração do prazo
de integralização da aluna Mari Miura Sugii, de fevereiro/2019 para maio/2019, à assinatura
do Acordo de Cotutela entre a Unicamp/FOP e a Universidade de Groningen para a defesa de
sua tese.

PRPG,12/07/2017.

~(

'L. \~

Prot. Dr. André Tosi Furtado
-r>;

Pró-Reitor de Pós-Graduação
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ESTADUAL DE CAMPINA~b. __

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

+-'-'i

DE PIRACICABA

UNICAMP

Processo: 06P6433/2017
Assunto: Acordo de Programa

de Doutorado

em Cotutela entre Unicamp-FOP

Universidade de Groningen, para desenvolvimento

e a

da tese de Doutorado, no Programa

de Pós-Graduação em Clínica Odontológica, área de concentração em Dentística.
Interessada: MARI MIURA SUGII

PARECER
Trata-se de Acordo de Programa de Doutorado em Cotutela a ser firmado entre a
Unicamp-FOP e Universidade de Groningen para a defesa de tese da aluna MARI MIURA
SUGII.
Na Universidade de Groningen, Holanda, a estudante será orientada pelo Prof. Dr.
Prashant Sharma, Biomedical

Engineering,

Professor in the Department

of Biomedical

Engineering. O orientador principal na Universidade de origem (FOP/UNICAMP)

é o Prof.

Dr. Flávio Henrique 8aggio Aguiar.
Após análise criteriosa da documentação
bastante meritório em termos acadêmicos
Faculdade
17/08/2017,
Cotutela

de Odontologia
APROVOU,
entre

desenvolvimento

a

de Piracicaba,

por unanimidade,

UNICAMP/FOP

e

apresentada, atestamos que o pedido é

e que a Comissão
em reunião

de Pós-Graduação

ordinária

realizada

no dia

o Acordo de Programa de Doutorado

Universidade

de

Groningen,

Holanda,

da

em
para

da tese de Doutorado da aluna MARI MIURA SUGII, RA 083859, no

Programa de Clínica Odontológica,

área de concentração em Dentística. Piracicaba, 17

de agosto de 2017.

Profa. Dra. Cínthia Pereira Machado Tab
Coordenadora dos Cursos de Pós-Grad
FOP/UNICAMP - Matr. 27476-3

Coordenadoria de Pós-Graduação FOP/UNICAMP
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52
CEP 13414-903
Piracicaba/SP

oury

Fone/Fax: (19) 2106-5250/5251
e-mail: Dosgrad@fop.unicamp.br
home-page: www.fop.unicamp.br/cpg
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPI~~.p·
UNICAMP

Piracicaba, 17 de agosto de 2017.

MI-022/2017

DE

:

PARA:

COORDENADORIA

DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROF. DR. GUILHERME ElIAS PESSANHA HENRIQUES
DIRETOR DA FOP - UNICAMP

Senhor Diretor,

Encaminhamos

para apreciação da Congregação

a ser firmado entre a Unicamp/FOP

o parecer de acordo de Cotutela

e a Universidade de Groningen para a defesa de Tese da

aluna Mari Miura Sugii do Programa

de Pós-Graduação

em Clínica Odontológica,

concentração em Oentística, aprovado pela CPG na data de hoje.

Atenciosamente,

~~~\I\A,V\

Profa. Ora. Cínthia Pereira Machado Tabchour
Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduaçã
FOP/UNICAMP

!

Q

íf ~ =! /5 [ 1-

CcOL~<flfl
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área de

Probatório
UNICAUP
Avaliação
Docente (matrícula e nome):
Função ampla:
Contato:
Unidade:
Início do Probatório:
Previsão de término do
Probatório:
Avaliação do mês:
Tipo da Avaliação:
Avaliação criada em:

304190 - FELIPPEBEVlLACQUA
PRADO
Professor Associado I
Ramal: 00000
Email: fprado@fop.unicamp.br
FOP/DM/AN
17/07/2013
24/01/2018

30
entre 300 e 320 mês
28/07/2017
Critérios

o Prot.

Felipe foi bastante produtivo no período avaliado, destacando-se as seguintes atividades.
Pesquisa: Publicou 1 artigo em revista de circulação nacional, 24 em revistas de circulação internacional e 6 capítulos de livros. Orientou 7 dissertações de Mestrado, 2
teses de Doutorado e 5 Iniciações Científicas.
Ensino: Ministrou aulas nas Disciplinas DB-011 - BIOCIÊNCIAS I, DM-013 - TERAPÊUTICA CIRURGICA I, DM-011- CÁRIE I, DM-024 - REABILITAÇÃO ORAL I, DM-033TERAPÊUTICA CIRÚRGICA fi, DB-021 - BIOCIÊNCIAS li, DM-021 - CÁRIE fi, DM-034 - REABILITAÇÃO ORAL fi, e DM-057 - POLPA E PERIÃPICE I, DM-068 - ODONTOLOGIA
INFANTIL I, DM-OS3 - TERAPÊUTICA CIRÚRGICA 111,DM-036- PROCEDIMENTOS COMUNS I e na Pós-graduação em Biologia Buco-dental, e extensão.
Atividades Administrativas:
Participou de diversos cargos e comissões, destacando-se: Chefe do Departamento de Morfologia da FOPIUnicamp, Coordenador do Comitê
de êtlca em Pesquisa da FOPIUnicamp e Representante Titular da Área Básica junto a Comissão de Docentes da FOPIUnicamp.

Resultado da Avaliação:

213349 - SERGIO ROBERTO PERES L1NE- Presidente indicado

Aprovado

256251 - RICARDO DELLA COLETTA

Pauta304190
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FEUPPE BEVlLACQUA
PRADO
Docente Avaliado

290455 - FLAVIO HENRIQUE

BAGGIO AGUIAR

Estou ciente do conteúdo desta avaliação ..,
Parecer do Docente:
O RELATÓRIO APRESENTADO PELA DOUTA COMISSÃO ESTA MUITO BEM ELABORADO E BASTANTE ABRANGENTE. CONCORDO COM O RESULTADO E APROVEITO
PARA AGRADECER AOS PROFESSORES PELA LISURA. QUALIDADE DA AVALIAÇÃO EMANADA E EDUCAÇÃO DISPENSADA, DURANTE TODO O PERíODO DE
CONVIVÊNCIA.
SEM MAIS
PROFESSOR DR. LIVRE DOCENTE LUIZ FRANCESQUINI JÚNIOR

CEAD da Avaliação

265969· MARCELO DE CASTRO MENEGHIN • Presidente Chefe de

Departamento

289191 • FABIO LUIZ MIAlHE

306978

- LUIZ FRANCESQUINI JUNIOR

Docente Avaliado
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287263 • ROSANA DE FATIMAPOSSOBON

Probatório
UNICAU ••

Avaliação
Docente (matrícula e nome):
Função ampla:
Contato:
Unidade:
Início do Probatório:
Previsão de término do
Probatório:
Avaliação do mês:
Tipo da Avaliação:
Avaliação criada em:

306978 - LUIZ FRANCESQUINI
JUNIOR
Professor Associado I
Ramal: 35281
Email: francesq@unicamp.br
FOP/DOS/OLO
10/10/2014
17/10/2017
30
entre 300 e 320 mês
14/04/2017
Critérios
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1 - Produtividade

o Prot. Dr. Luiz

Francesquini Junior ministrou aulas nas seguintes disciplinas nos anos de 2014 e 2015, totalizando 141 horas, a saber:
Disciplina 05-832 Odontologia Socialll-34hs-2°sem/2015
Disciplina 05-732 Odontologia Sociall-14hs-2°sem/2015
Disciplina 05-061 Odontologia Sociall-34hs-2°sem/2015
Disciplina 05-832 Odontologia Socialll-22hs-2°sem/2014
Disciplina 05-061 Odontologia Sociall-37hs-2Dsem/2014
No ano de 2016, totalizando 69 horas, nas seguintes disciplinas:
Disciplina 05-832 Odontologia Socialll-34hs-1°seml2016
Disciplina 05-061 Odontologia Social'-35hs-2°sem/2016
Na graduação, orientou 01 aluno PAD; 01 aluno bolsa BAEF; 11 alunos bolsa PAPI; 08 alunos de iniciação científica do PIBIC-CNPq; 09 alunos do PIBIC-EM; e 1 aluno
PIBIC-CAF e 12 alunos Bolsa Auxílio Social (BAS).
O docente relata que trabalhou na restruturação do conteúdo de odontologia legal ministrado na Graduação e que teve uma disciplina optativa proposta por ele
(Odontologia Desportiva Defensiva) aprovada junto à Comissão de Graduação.
Na Pós Graduação, é Docente Permanente do PPG 1 Mestrado Profissionalizante
em Odontologia em Saúde Coletiva, onde ministrou um total de 120 horas entre os anos
de 2015 e 2016 (disciplinas OS017-A Introdução à odontologia Legal e à legislação atual e OS-019-A Responsabifidade
ética e civil e criminal). No primeiro semestre do ano
de 2017 está ministrando as disciplinas OS-018-A Pericias e peritos e documentos odontolegais e OS-020-A traumatologia e infortunistica forense de interesse a
Odontologia.
Participou de bancas para seleção de ingresso de alunos do PPG 1 Mestrado Profissionalizanle
em Odontologia em Saúde Coletiva e de comissões julgadoras, a saber:
qualificações de mestrado (15), defesas de Mestrado (4) e qualificação de Doutorado (1). O docente apresenta quatro orientações de meslrado em andamento e orientou
um aluno no Programa de Estágio Docente.
Nas Atividades de Extensão, ministrou aulas em diferentes cursos de especialização com conteúdos relativos aos aspectos da responsabilidade
profissional, num total de
273 horas.
O docente coordena dois cursos de extensão: 1.0dontologia
desportiva defensiva; 2. Pericias judiciais e AO HOC. Orientou 6 TCC na especialização. Apresenta 14 projetos
de pesquisa aprovados pelo Comitê de Ética da FOP/Unicamp.
Apresenta as seguintes publicações:
1.Francesquini JR., L. et al.(.Son los índices caninos mandibular y maxilar herramientas
fidedignas para Ia delerminación dei sexo? Are mandibular and maxillary canine indexes reliable tools for sex determination? Actas Odontológicas, Vol. 11, nO2 (dic. 2014),
p. 22-34. Scielo.
2.Francesquini JR., L. el aI. Contribucion de Ia antropologia dental en Ia determinacion de Ia identidad uruguaya. Actas odontológicas. V.X, n1, Julio 2013; p. 27 a 30. ISSN
1510.
3.Francesquini JR., L. et aI. Dental anlhropology
of a Brazilian sample:frequency
of nonmetric traits. Forensic Science intematonal. 258 (2016) 102.e1-102.e5.
4.Francesquini JR., L. et aI. EI fenomeno piercing en Uruguay: aspectos patológicos y scctccuiturales. Actas Odontológicas, V.XIII, n.2, Dicembre, 2016: 16-32.
5.Francesquini Jr. L. et al, Use of an alternate light source to detect tooth and bone. Brazilian Dental Joumal. 28(1): 78-81, 2017.
6.Francesquini JR., L. et ai. Failures in Dental prostheses: dentists perception of lhe involved legal aspects. ACTA Scientiarum. Health Sciences. Maringá, V. 36, n.1, p.123127, [an-june- 2014.
7.Francesquini JR., L. et aI. Absenteísmo por causa médica e odontológica em empresa de serviços gráficos e de informação. Rev.Bras. Pesq Saúde, Vitória, 16(2):48-56,
abr-jun, 2014.
8.Francesquini JR., L. et ai. Tratamento odontológico estético: obrigação de resultado? Cadernos de Direito, Piracicaba, V.16 (30): 429450, jan-jun.2016.
9.Francesquini JR., L. et aI. Indenização por danos estéticos e morais decorrentes de fratura mandibular ocasionada por acidente do trabalho-Relato de pericia
odontológica trabalhista. RBOl. 2016; 3(2): 110-117.
Publicou o livro Daruge, E., Daruge Júnior, E. Francesquini Júnior, L. Tratado de Odontologia Legal e deontologia 1a Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, 898 p.,
ISBN 978-85-277-3063-1
Capítulos de livros publicados:
1. Francesquini Júnior, L. Francesquini, M.A.; Francesquini, G.M.B. Infortunística e sua importância em Odontologia (capítulo 16) in Tratado de Odontologia Legal e
deontologia i" Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, 898 p., ISBN 978-85-277-3063-1, p. 238 a 274.
Francesquini Júnior, L.; Francesquini, M.A.; Lima, L.N.C., Francesquini, G.M.B. Bioética (capítulo 17) in Tratado de Odontologia legal e deontologia i' Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017, 898 p., ISBN 978-85-277-3063-1, p. 275 a 302.
3. Lima, L.N.C.; Francesquini Júnior, L.; Hebling, E.; Daruge Júnior, E. Documentos Odontolegais (Capítulo 8) in Tratado de Odontologia Legal e deontologia ia Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, 898 p.,ISBN 978-85-277-3063-1, p. 91 a 100.
Daruge, E.; Francesquíni Júnior, Maloso, R. I.; Lima, L.N.C.; Francesquini, M.A.; Francesquini, G.M.B.; Daruge Neto, E. Reconstituição facial como processo de
identificação humana. (Capítulo 42) in Tratado de Odontologia Legal e deontologia ia Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, 898 p., ISBN 978-85-277-3063-1, p. 770 a
790.
Francesquini Júnior, L.; Schmidt, CM; Ulbricht, V.; Matoso, R.I.; Sassi, C.A.; lima, l.N.C.; Araújo, R.; Daruge Júnior, E.; Francesquini, M.A .• Uso legal e bioético da toxina
botulinica na prática odontológica:
Fundamentos e Leis que regem as atividades odontológicas.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, 219p. ISBN 978-85-352-8539-0, p. 11-18.
Apresentou 11 trabalhos em congressos internacionais e 27 em congressos nacionais, além de 5 palestras em eventos científicos. Foi membro de 8 bancas de avaliação de
trabalho de conclusão de cursos de especialização na FOP/Unicamp e de 17 bancas de avaliação de monografias juridicas na Universidade Metodista de Plraclcaba
(Unimep).
Foi assessor Ad-Hoc da Brazilian Journal of Oral Sciences, membro do conselho editorial da RBol. Revista Brasileira de Odontologia Legal e parecerista da Revista
Gaucha de Odontologia.
Na Gestão, o docente participou das seguintes atividades:
Portaria Interna nO38/2014: Membro da Comissão de Revisão de Prontuário Odontológico da FOPIUNICAMP).
Portaria Interna nO46/2014: Membro da Comissão de mesários Eleição de Representação geral da FOP/UNICAMP).
CIPEIROS 2014-2015: Membro da Comissão da Cipa.
Portaria Interna 00812015: Comissão de sindicância.
Portaria interna 09/2015: Membro da mesa receptora de votos e eleição Consu.
Portaria interna 0013/2015: Comissão de revisão de prontuários
CIPEIROS 2015-2016: Membro da Comissão da Cipa.
Portaria interna 041/2015: Membro da mesa receptora de votos da eleição representante da carreira docente.
Membro Titular da Comissão de Biblioteca da FOP/UNICAMP.
Membro Mesário receptores da eleição dos representantes dos servidores técnicos administrativos junto à Congregação.
Membro Mesário receptores da eleição dos representantes dos servidores Docentes junto à Congregação.
Membro suplente representante Docente da Congregação 01/01/17 a 31/12/18.
Banca de seleção pública de Docente para a Disciplina de Medicina Legal e Bioética. Presidente da Comissão de seleção - nomeado pela Portaria do Gabinete do Diretor
FADIRlUNIMEP. Periodo: 01 a 0210612015 8hs.
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