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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, realizada em 
03 de março de 2015. 
 
Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze, 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: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu (Subcoordenador), 
Kátia Lucy de Melo Maltos (Representante dos Cursos de Especialização), Mara Vasconcelos 
(Coordenadora Mestrado Profissional), Allyson Nogueira Moreira (Clínica Odontológica), 
Maria Guiomar de Azevedo Bahia (Endodontia), Ricardo Alves Mesquita (Estomatologia), 
Efigênia Ferreira e Ferreira (Saúde Coletiva), Isabela Almeida Pordeus (Odontopediatria), 
Ricardo Santiago Gomez (Patologia Bucal) e a representante discente Camila Ferreira Leite. 
Havendo quórum regulamentar a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou 
aberta a reunião. ORDEM DO DIA. Aprovação das atas do dia 24/02/2015, 1ª e 2ª SESSÃO. 
As atas foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. A seguir a coordenadora falou sobre 
a Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES concedida ao Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia; a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
esclareceu que a bolsa tem vigência de 05 anos e diante desta informação a profa. Maria 
cássia trouxe o assunto para a pauta novamente para que se defina como será a distribuição 
desta bolsa. O colegiado discutiu se elaboraria um Edital de seleção mais abrangente e amplo 
ou um Edital mais direcionado, priorizando candidatos que possam atuar na área de 
Periodontia, diante das dificuldades que surgiram na condução desta área. Foi sugerido que 
a coordenação do Colegiado agendasse uma reunião com os Professores da Periodontia para 
saber da disponibilidade deles em relação às disciplinas da pós-graduação; Após este 
encontro e esclarecidas as questões da área, a própria coordenadora teria liberdade para 
decidir e encaminhar o processo de elaboração do Edital do PNPD. A profa. Maria Cássia 
propõe que neste momento se forme a Comissão para trabalhar na seleção do Edital do PNPD 
e os nomes indicados foram: Profa. Isabela Almeida Pordeus, Profa. Efigênia Ferreira e 
Ferreira e um professor da área de Periodontia. A comissão contaria com 2 (dois) suplentes, 
sendo que nesta reunião foi sugerido o nome do Prof. Mauro Henrique Nogueira de Abreu. A 
seguir, passou para o próximo ponto da Pauta: Homologação do resultado do concurso de 
seleção do Curso de Especialização em Endodontia para o período 2015/2016. Em 
atendimento a o Edital 06/2014, de 03 de dezembro de 2014, foi realizado exame de seleção 
ao Curso de Especialização em Endodontia. Foram recebidas 07 (sete) inscrições, sendo que 
07 (sete) candidatos foram aprovados. Assim, o resultado final do processo seletivo para o 
Curso de Especialização em Endodontia/2015 foi HOMOLOGADO POR ESTE COLEGIADO, 
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 de Especialização 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. Continuando, o 
Colegiado aprovou o requerimento de Registro Residência Pós-Doutoral (RPD) de Camila 
Alessandra Pazzini, supervisionado pelo prof. Saul Martins de Paiva, com vigência de 
01/03/2015 a 28/02/2016. A seguir foram submetidos para aprovação em reunião os 
Pareceres emitidos pelos Relatores referentes aos Projetos de Pesquisa a serem 
desenvolvidos pelos alunos: 
 

TÍTULO DO PROJETO ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Tradução, adaptação transcultural 
e validação do questionário “The 
imapct of fixed appliances on daily 
life 

Ana Paula 
Rebouças  

Saul Martins 
de Paiva 

Cristiane Baccin 
Bendo Neves 

Mestrado 
2014 
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Avaliação do perfil inflamatório 
pulpar após o uso de scaffolds 
impregnados com células tronco 

Igor Vieira 
Bracks 

Antônio 
Paulino 
Ribeiro 
Sobrinho 

Tarcília 
Aparecida da 
Silva 

Doutorado 
2014 

Análise molecular dos genes do 
ciclo celular na displasia fibrosa e 
no fibroma ossificante 

Thaís dos 
Santos 
Fontes 
Pereira 

Ricardo 
Santiago 
Gomez 

Jeane de 
Fátima Correia 
Silva 

Doutorado 
2014 

Associação entre periodontite, peri-
implantite e disfunção endotelial: 
um estudo transversal paralelo 

Marcela de 
Faria Moura 

Fernando de 
Oliveira Costa 

Tarcília 
Aparecida da 
Silva 

Mestrado 
2014 

 
A seguir, o Colegiado aprovou a composição da banca examinadora para julgamento da 
defesa de Doutorado do aluno Vladimir Reimar Augusto de Souza Noronha, conforme o que 
segue abaixo: 
 

ALUNO DATA 
DEFESA 

BANCA EXAMINADORA 

Vladimir Reimar Augusto de 
Souza Noronha 

06/03/2015 Vagner Rodrigues Santos – Orientador FO/UFMG 
Evandro Neves Abdo – FO/UFMG 
Marcelo Drummond Naves – FO/UFMG 
Alexandre Andrade Souza – HC/UFMG 
Rachel Oliveira Castilho - Fac. Farmácia UFMG 
Oslei Paes de Almeida – UNICAMP-PIRACICABA 
Suplente Externo: 
Martinho Campolina Rebello Horta – PUC MINAS 
Suplente Interno: 
Raquel Conceição Ferreira – FO/UFMG 
 

 
Continuando, a Profa. Maria Cássia lembrou da oferta de vagas a serem oferecidas nos 
processos seletivos dos cursos de Mestrado e Doutorado para o ano letivo de 2016. Conforme 
previsto no Calendário Acadêmico da UFMG o Colegiado deve solicitar as vagas no Sistema 
Acadêmico da Pós-Graduação até o dia 29/05/2015. A seguir, a profa. Maria Cássia pediu a 
Profa. Kátia Lucy, representante dos Cursos de Especialização, que entre em contato com o 
Prof. Wellington Márcios S. Rocha, coordenador do Curso de Especialização em Prótese, para 
que ele defina se entregará um exemplar encadernado com todas monografias dos alunos 
que concluíram o curso de Prótese no ano de 2013, conforme ele acordou com estes alunos. 
O problema é que até o momento as monografias não foram entregues no colegiado, o que 
está atrasando o processo de solicitação de diploma destes alunos. 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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