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Ata da Reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 
realizada em 03 de março de 2016 
 
Aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 10:30 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 Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e registrou-se a 
presença dos seguintes professores: Mara Vasconcelos (Representante do Mestrado 
Profissional de Odontologia em Saúde Pública, Cláudia Silami de Magalhães (suplente Clínica 
Odontológica), Maria Guiomar de Azevedo Bahia (Endodontia), Tarcília Aparecida da Silva 
(suplente Estomatologia), Andrea Maria Duarte Vargas (suplente Saúde Coletiva), Júnia Maria 
Cheib Serra Negra (Odontopediatria), José Eustáquio da Costa (suplente Periodontia) e a 
representante discente Tahyná Duda Deps de Almeida. Havendo quórum regulamentar, a 
Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. ORDEM DO DIA. 
Aprovação da Ata do dia 19/02/2016. APROVADA por unanimidade. Foram distribuídas aos 
membros presentes cópias das propostas para formulação do Edital de Eleição de 
Coordenadores de áreas (Clínica Odontológica, Endodontia, Estomatologia, Saúde Coletiva, 
Patologia Bucal) e para eleição do coordenador do Mestrado Profissional. Todos analisaram 
as propostas e deliberaram pelas seguintes datas para realização das eleições: inscrições 
nos dias 21 e 22 de março de 2016, na Secretaria do Colegiado (sala 3312), das 08:00 às 
17:00 horas, podendo se candidatar todos os professores permanentes do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, Mestrado Acadêmico e Doutorado para eleição de 
coordenadores de área. Para eleição de coordenadores do Mestrado Profissional poderão se 
candidatar os membros permanentes do mestrado Acadêmico em Odontologia em Saúde 
Pública. As eleições serão realizadas no dia 28 de março de 2016 e a apuração ocorrerá no 
mesmo dia, logo após o término da eleição. O período de vigência do mandato, tanto para os 
coordenadores das áreas quanto do Mestrado Profissional é de 02 anos, de 30/04/2016 a 
29/04/2018. Foi observado os prazos de recursos de 2 (dois) dias, contra candidatura, 
contados a partir do encerramento do período de inscrições e 5 (cinco) dias, contra resultado 
de eleição, contados a partir da divulgação do resultado. Esta proposta será encaminhada à 
diretoria para publicação dos Editais até o dia 07 de março de 2016.  A seguir, foi apresentada 
a proposta de Doutorado Interinstitucional, solicitado pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora - Campus Governador Valadares (DINTER). As áreas de concentração de interesse da 
UFJF/GV são: Clínica Odontológica, Endodontia e Saúde Coletiva. Os presentes avaliaram 
positivamente esta parceria. A seguir a profa. Mara Vasconcelos fez a leitura da versão final 
da Resolução de Acompanhamento Discente. A Resolução foi aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo a pauta, passou-se para a discussão sobre os Editais de Seleção do Mestrado 
Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado do ano de 2016. Os presentes receberam 
uma cópia da minuta de cada Edital para avalição. Em relação ao Mestrado Acadêmico e 
Mestrado Profissional, o período de inscrição será do dia 25/04/16 a 25/05/2016, sendo que 
as inscrições pelo correio devem ser postadas até o dia 20/05/2016. O Processo seletivo será 
realizado no período de 30/05/16 a 03/06/2016 e será constituído de 4 avaliações eliminatórias 
e classificatórias, sendo exigido rendimento igual ou superior a 70% em cada uma delas. No 
dia 30/05, será realizada a prova escrita, sendo que a de tema geral será realizada no período 
da manhã e a de tema específico no período da tarde. A bibliografia básica deve ser 
atualizada, sendo que será retirada a indicação de todas as dissertações e teses do Programa. 
Para a seleção para o Mestrado Profissional serão oferecidas 10 vagas, para ingresso no 
segundo semestre letivo de 2016 e será seguido o mesmo cronograma de datas. A seleção 
do Doutorado também seguirá as mesmas datas. Em relação ao Doutorado, foi colocado em 
discussão se seria mantida ou não a seleção à distância, via Skype. Foi deliberado que será 
mantida esta modalidade de seleção. Sobre o tempo para arguição oral do projeto definiu-se 
15 minutos para apresentação e 15 minutos para arguição. No dia 06 de junho, deverá ocorrer 
uma reunião do CPGO para homologar o resultado da Seleção e no dia 08/06 está prevista a 
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divulgação do resultado. A matrícula está prevista para os dias 22 e 23/06, conforme 
cronograma do CPGO. A coordenadora, Profa. Isabela Pordeus, aproveitou o assunto para 
solicitar que fosse enviado ao CPGO a relação de vagas para 2017. Continuando, a 
coordenadora informou sobre a organização da aula inaugural no dia 09 de março de 2016. 
Solicita à discente Tahyná Duda que reforce a importância da participação entre os alunos da 
Pós-Graduação. A professora informou que contratou os serviços da Pastelaria Marília de 
Dirceu para servir o lanche da aula inaugural. A professora informou sobre a questão da aluna 
de doutorado Francine Sumie Morikava, que solicitou sua desvinculação do Programa. 
Como a aluna recebia Bolsa pelo Programa PROEX/CAPES, a coordenadora esclarece que 
enviou e-mail para a CAPES solicitando orientações sobre o procedimento de ressarcimento 
dos valores recebidos. Foi orientada que, para o Programa PROEX/CAPES, diferentemente 
do Programa de Demanda Social/CAPES, não há cláusula referente ao ressarcimento e, caso 
o CPGO julgue pertinente que o ressarcimento seja realizado, a Comissão de Bolsas deve 
fazer um parecer consubstanciado que, após, aprovado, deve ser enviado à CAPES. O CPGO 
deliberou, portanto, a seguir, que a Comissão de Bolsas analisasse a questão e emitisse seu 
parecer. A seguir, a Professora Tarcília Aparecida da Silva foi designada como relatora da 
solicitação de co-orientação da professora Isabela Faria da Cunha Peixoto para a 
Dissertação de mestrado acadêmico do aluno Otaviano Luiz e do prof. Vicente Tadeu Bueno 
para co-orientação do Mestrado Acadêmico da aluna Paula Ribeiro Garcia. Continuando. O 
Colegiado aprovou o requerimento de Registro de Residência Pós-Doutoral (RPD) de Ivana 
Márcia Alves Diniz, supervisionada pelo prof. Ricardo Alves de Mesquita, com vigência de 
01/04/2016 a 01/04/2017. A seguir, foi avaliada a solicitação de inclusão no histórico escolar 
da monitoria dos alunos conforme segue abaixo. Ficou definido que será computado 01 (um) 
crédito para a atividade de monitoria. 

Nome Registro Depto Disciplina/CH teórica Período Monitoria 

Ana Paula 
Rebouças  

2014720686 OSP Atenção Odontológica para criança e 
adolescentes com deficiência 

28/09/15 a 
29/01/16 

Andreia Maria 
Araújo Drummond 

2013710903 OSP Integralidade do cuidado – 15 horas 
Estágio em Ações Coletiva III- 4 horas 
Revisão de Literatura para disciplinas 
de Graduação 

14/05 a 16/12/15 

Emerson Hamilton 
da Silva 

2012736747 ODR Saúde do idoso 
Disciplina circular obrigatória 
Orientação de alunos de graduação no 
TCC – 4 horas/sem 

 

Luciene Menrique 
Corradi 

2014720805 OSP Perícia em Odontologia 28/09/15 a 
29/01/16 

Natália Cristina Ruy 
Carneiro 

2014720872 OSP Atenção odontológica para crianças e 
adolescentes com deficiência 

28/09/15 a 
29/01/16 

Natália Mendes de 
Matos Cardoso 

2015710951 OSP Atenção odontológica para crianças e 
adolescentes com deficiência 

28/09/15 a 
29/01/16 

Rosa Núbia Vieira 
de Moura 

2011712143 OSP Integralidade do cuidado 
Projeto: Escolas saudáveis 
Revisões de literatura para alunos da 
graduação 

14/05 a 16/12/15 

Tahyná Duda Deps 
Almeida 

2015710960 OSP Atenção odontológica para crianças e 
adolescentes com deficiência 

28/09/15 a 
29/01/16 

 

A seguir foram submetidos para aprovação, em reunião, os Pareceres emitidos pelos 
Relatores referentes aos Projetos de Pesquisa a serem desenvolvidos pelos alunos: 
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TÍTULO DO PROJETO ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Avaliação do risco de sangramento e 
complicações pós-operatórias em 
pacientes em uso de anticoagulante 
oral submetidos à cirurgia oral menor  

Amanda Leal 
Rocha 

Tarcília 
Aparecida da 
Silva 

Wagner 
Henriques de 
Castro 

MESTRADO
ACAD.2015 

Representação da condição de saúde 
bucal no Facebook: análise de 
conteúdo, estimativa e envolvimento 
do usuário 

André Xavier 
Bueno 

Saul Martins 
de Paiva 

Carolina de 
Castro Martins 

MESTRADO 
ACAD.2015 

Avaliação do potencial osteogênico do 
compósito PLGA/PCL/B-
TCP/Testosterona em ratos 

Leonardo 
Avellar Lanza 

Maria 
Esperanza 
Cortes Segura 

Maria Cássia 
Ferreira de 
Aguiar 

DOUT.  
2014 

Efeito da espessura e da cor de uma 
cerâmica de dissilicato de Lítio na 
resistência de união de cimentos 
resinosos à dentina 

Ricardo 
Antônio 
Alpino 
Rodrigues 

Mônica 
Yamauti 

Marcos Daniel 
S. Lanza 

MESTRADO 
ACAD.2015 

Avaliação da expressão de 
microRNAS em indivíduos com 
diagnóstico de Periodontite Crônica e 
Periodontite Agressiva 

Sérgio 
Antonucci 
Amaral 

Luís Otávio de 
Miranda Cota 

Maria Cássia 
Ferreira de 
Aguiar 

DOUT.  
2014 

 

Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus 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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