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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 
realizada em 26 de novembro de 2014 – 1ª sessão 
 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 09:00 horas, reuniu-se 
na sala 3311, da Faculdade de Odontologia, Campus Pampulha, mediante prévia convocação 
individual, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO. A reunião 
foi presidida pela professora Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Coordenadora) e registrou-se 
a presença dos seguintes professores: Mara Vasconcelos (Coordenadora Mestrado 
Profissional), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica Odontológica), Tarcília Aparecida da Silva 
(Estomatologia), Efigênia Ferreira e Ferreira (Saúde Coletiva), Isabela Almeida Pordeus 
(Odontopediatria), Ricardo Santiago Gomez (Patologia Bucal), José Eustáquio da Costa 
(Periodontia) e a representante discente Ana Paulo Brasileiro Vilar Hermont. Havendo quorum 
regulamentar a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 
ORDEM DO DIA. Homologação do resultado do concurso de seleção do Mestrado 
Profissional para 2015. Em atendimento a o Edital 07/2014, de 03 de outubro de 2014, foi 
realizado exame de seleção ao Curso de Mestrado Profissional de Odontologia em Saúde 
Coletiva. A profa. Maria Cássia passou a palavra para a Profa. Mara Vasconcelos, 
coordenadora do Mestrado Profissional, para fazer o relato sobre o concurso. A profa Mara 
relatou que foram disponibilizadas 10 vagas para este concurso, mas ocorreram somente 04 
inscrições, sendo que 03 (três) candidatos foram aprovados e ocorreu 01 (uma) reprovação. 
A profa. Maria Cássia pontuou sobre a exigência do certificado do Exame de Proficiência em 
Língua Estrangeira, ainda durante o ato da inscrição. A profa. Mara salientou que fizeram esta 
exigência em virtude de alunos do concurso anterior que não conseguiram ser aprovados na 
prova de Língua Estrangeira da FALE/UFMG e apresentaram certificados de outras 
Instituições. Tendo em vista o número de inscritos do concurso anterior, de 2013, que 
somaram 38 inscritos para 20 vagas, o número de inscrições caiu consideravelmente. O Edital 
foi amplamente divulgado, inclusive havia servidores Técnico-Administrativos da Faculdade 
de Odontologia interessados em participar da seleção. Diante destes fatos, a profa. Mara 
salientou que esta exigência realmente pode ter sido ponto limitante para as inscrições pois 
muitos candidatos desistiram porque não tinham o certificado de proficiência e concluiu que 
não se deve manter esta exigência para os próximos concursos, mas gostaria de saber a 
opinião dos presentes. Após várias ponderações os presentes consideram que 03 alunos é 
um número muito baixo para uma turma de Mestrado e considerando que a data do início das 
aulas é 02 de março de 2015, ainda há tempo hábil para a realização de uma nova seleção, 
com alteração no Edital retirando esta exigência de apresentar o certificado de proficiência 
em Língua Estrangeira no ato da inscrição. A comprovação da proficiência em Língua 
Estrangeira deverá ser apresentada posteriormente, em prazo e condições a serem 
estipuladas no Edital.  O Concurso contemplaria as 7 vagas que não foram ocupadas do último 
edital, com as provas sendo realizadas em fevereiro de 2015, para ingresso no primeiro 
semestre de 2015. Será mantida a mesma banca examinadora do último concurso. Dando 
continuidade, o resultado final do processo seletivo para o Mestrado Profissional/2015 foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE, sendo que a planilha com os nomes e notas dos 
candidatos encontra-se anexada no livro de registro de todo o processo seletivo do Curso do 
Mestrado Profissional em Odontologia, na Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação do 
Curso de Odontologia da UFMG. As cópias foram afixadas no quadro de avisos do CPGO 
para divulgação do resultado. Nada mais havendo a tratar, a professora Maria Cássia 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Isabel Cristina da 
Silva Venceslau, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada por mim e pela coordenadora. A assinatura dos demais membros presentes segue 
em livro próprio. 
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