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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 06 de junho de 2016 2 
 3 
Aos 06 (seis) dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, reuniu-se na sala 4 
3311, da Faculdade de Odontologia, Campus Pampulha, mediante prévia convocação 5 
individual, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO. A reunião 6 
foi presidida pela professora Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e registrou-se a 7 
presença dos seguintes professores: Cláudia Silami de Magalhães (Clínica Odontológica), 8 
Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Tarcília Aparecida da Silva (Estomatologia),   9 
Saul Martins de Paiva (suplente Odontopediatria), Ricardo Santiago Gomez (Patologia Bucal), 10 
Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Raquel Conceição Ferreira (Saúde Coletiva), 11 
Andréa Maria Duarte Vargas (Coordenadora do Mestrado Profissional), Juliana Vilela Bastos 12 
(Representante dos Cursos de Especialização) e a representante discente Tahyná Duda Deps 13 
de Almeida. Havendo quórum regulamentar a Senhora Presidente cumprimentou a todos e 14 
declarou aberta a reunião. ORDEM DO DIA. A Ata do dia 16/05/2016 será discutida na 15 
próxima reunião. A seguir, a Coordenadora comunicou aos presentes sobre o Ofício Circular 16 
nº 5/2016 – CEX/CGSI/DPB/CAPES que trata da concessão dos recursos de custeio do 17 
Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) e do Programa Nacional de Pós-Doutorado 18 
(PNPD/CAPES) ao Programa de Pós-Graduação. Sendo que o montante dos recursos para 19 
o ano de 2017 é de R$ 100.000,00 – PROEX e R$ 9.000,00 – PNPD. A prestação de contas 20 
PROEX e PNPD deverá ser feita separadamente. Existe a possibilidade de aumento do 21 
número de bolsas: 18 (dezoito) mestrado e 30 (trinta) doutorado, porém, ficou decidido que o 22 
número de bolsas será mantido, pois já existe 40% dos alunos com bolsas. Em seguida, a 23 
senhora Coordenadora propôs iniciar o levantamento das notas para a Homologação do 24 
resultado do Exame de Seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação do 25 
curso de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, níveis Mestrado 26 
Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional (2º semestre de 2016), respectivos 27 
Editais nº01/2016, 02/2016 e 03/2016. Inicialmente a Profª. Isabela fez um relato do processo 28 
de seleção da análise do currículo, ditou as notas atribuídas e detalhou quais critérios foram 29 
considerados para a seleção dos candidatos a preenchimento das vagas. Informou que, ao 30 
analisar os currículos, a Comissão considerou somente as comprovações, sendo que a 31 
candidata Thayane Coelho Gomes Poubel não comprovou as experiências curriculares, por 32 
isso, sua nota foi zero. O Profº. Luis Otávio sugeriu que, nas próximas inscrições, sejam 33 
solicitadas 2 (duas) cópias do currículo. Em seguida, foram relatadas por cada professor as 34 
notas das avaliações referentes às provas geral e específica para cada área de concentração, 35 
arguição oral de projetos de pesquisa (para os candidatos ao Mestrado) e apresentação de 36 
projetos de pesquisa seguida de arguição (para os candidatos ao Doutorado). Cada 37 
coordenador de área concluiu as planilhas de notas, calculando-se a média aritmética de cada 38 
candidato e a ordem de classificação para, em seguida, se pronunciarem sobre a sua área. 39 
Para efeito da classificação, os presentes ressaltaram o item IV do Edital da seleção do 40 
Mestrado que prevê que o processo seletivo será constituído de 04 (quatro) avaliações, todas 41 
de caráter eliminatório e classificatório, às quais serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 42 
(cem), sendo exigida nota mínima de 70% (setenta por cento) em cada etapa. O item IV do 43 
Edital da seleção do Doutorado prevê que o Processo Seletivo será constituído de 02 (duas) 44 
avaliações de caráter eliminatório e classificatório, às quais serão atribuídas notas de 0 (zero) 45 
a 100 (cem), sendo exigida a pontuação mínima de 70% (setenta por cento) em cada uma 46 
delas. O item IV do Edital da seleção do Mestrado Profissional prevê que o Processo 47 
Seletivo será constituído de 3 (três) avaliações de caráter eliminatório e classificatório, às 48 
quais serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem), sendo exigida a pontuação mínima de 49 
70% (setenta por cento) em cada uma delas. Os candidatos foram ordenados pela sequência 50 
decrescente das médias apuradas por área de concentração, com a indicação do resultado: 51 
reprovado, ou aprovado mas não classificado ou aprovado e classificado. Foram considerados 52 
aprovados e classificados os candidatos, por ordem decrescente das notas apuradas, até no 53 
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máximo o número de vagas oferecidas neste Edital, por área de concentração. Dessa forma, 54 
o resultado foi apresentado conforme tabela a seguir: 55 
 56 
MESTRADO ACADÊMICO/DOUTORADO 57 
 58 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

Nº DE 

VAGAS 

CANDIDATOS 

INSCRITOS 

CANDIDATOS  

APROVADOS 

VAGAS 

REMANESCENTES 

VAGAS 

SOLICITADAS 

NÍVEL D M D M D M D M D M 

Clínica 

Odontológica 4 3 

7 9 
6 3 - 2 

0 2  

Endodontia 3 4 3 7 3 2 0 2   

Estomatologia 4 5 2 6 2. 4 2 1   

Odontopediatria 5 5 6 9 4 5 1 0   

Patologia bucal 6 6 2 * 2 * 4 6   

Periodontia 5 4 2 6 2 2 3 2   

Saúde Coletiva 5 5 10 8 7 4 - 2 1 2  

TOTAL 32 32 32 45 26 20 6 12 4 0 

*..Não houve candidato inscrito 59 

MESTRADO PROFISSIONAL 60 
   61 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

Nº DE 

VAGAS 

CANDIDATOS 

INSCRITOS 

CANDIDATOS  

APROVADOS 

VAGAS 

REMANESCENTES 

VAGAS 

SOLICITADAS 

Mestrado 

Profissional 
10 

14 
14 -4 4 

TOTAL 10 14 14 -4 4 

 62 
Tendo em vista que houve candidatos para o Doutorado aprovados neste processo com bom 63 
desempenho nas provas, o Colegiado concordou com o remanejamento de quatro vagas 64 
de Doutorado das áreas remanescentes para as áreas de Clínica Odontológica (2) e 65 
Saúde Coletiva (2). Dando continuidade, o resultado final do processo seletivo para 66 
Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional em Odontologia – 2016/2 foi 67 
APROVADO  POR UNANIMIDADE, sendo que as planilhas com os nomes e notas dos 68 
candidatos encontram-se anexadas no livro de registro de todo o processo seletivo dos Cursos 69 
de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional em Odontologia, da Faculdade 70 
de Odontologia da UFMG. As cópias serão afixadas no quadro de avisos do CPGO. A seguir, 71 
o Colegiado analisou os pedidos de credenciamento da Profª. VIVIÂNE ELISÂNGELA 72 
GOMES e da Profª. LOLIZA CHALUB LUIZ FIGUEIREDO HOURI, como docente 73 
permanente do Mestrado Profissional em Saúde Pública do Programa de Pós-Graduação em 74 
Odontologia da Faculdade de Odontologia da UFMG. Com base no parecer favorável da Profª. 75 
Drª. Tarcília Aparecida da Silva e do Prof. Ricardo Santiago Gomez, que destacaram a 76 
atuação e a crescente produção intelectual das professoras, todos concordaram que seria 77 
uma importante contribuição para o Colegiado. Desta forma, os pedidos de credenciamento 78 
de VIVIÂNE ELISÂNGELA GOMES E LOLIZA CHALUB FIGUEIREDO HOURI, como 79 
docente permanente do Mestrado Profissional em Saúde Pública do Programa de Pós-80 
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Graduação em Odontologia da UFMG junto ao Colegiado de Pós-Graduação do Curso de 81 
Odontologia da UFMG foi APROVADO por unanimidade. Posteriormente foi APROVADO 82 
pelo Colegiado o estágio Pós-Doutoral de Rosa Núbia Vieira de Moura orientada pela Profª. 83 
Efigênia Ferreira e Ferreira. 84 
 85 
Na sequência foram submetidos para aprovação em reunião os Pareceres emitidos pelos 86 
Relatores referentes aos Projetos de Pesquisa a serem desenvolvidos pelas alunas: 87 
 88 

TÍTULO DO PROJETO ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Integralidade do cuidado para 

pacientes em hemodiálise ao 

acesso odontológico 

Bruna Mara 

Ruas 

Ana Cristina 

Borges de 

Oliveira 

Vera Lúcia Silva 

Resende 

Mestrado  

O capital social sob a perspectiva 

dos adolescentes, escolares de 

um município da região 

metropolitana de Belo Horizonte 

Stela Drumond 

de Menezes 

Rajão 

Efigênia 

Ferreira e 

Ferreira 

Paula Cristina 

Pelli Paiva 

Mestrado 

 89 
A seguir a Coordenadora falou sobre a Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado – 90 
PNPD/CAPES concedida ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da 91 
UFMG. Após discussão o Edital de seleção foi elaborado, constando que o período de 92 
inscrições para o processo seletivo para a concessão de uma bolsa do Programa Nacional de 93 
Pós-Doutorado – PNPD/CAPES é de 20 de junho a 29 de julho de 2016. Será selecionado 1 94 
(um) candidato para atuar como residente pós-doutoral na Pós-Graduação em Odontologia 95 
da UFMG, junto a uma dessas linhas de pesquisa “Lesões inflamatórias, císticas e 96 
neoplásicas da cavidade bucal” ou Imunopatologia e microbiologia das doenças 97 
bucais”. Em seguida, a Profª. Isabela Almeida Pordeus expôs a situação do aluno Giovani 98 
Miranda orientado pelo Prof. Nelson Silva, que solicitou a realização do exame de 99 
qualificação à distância. Desta forma, o pedido de realização do exame de qualificação à 100 
distância, junto ao Colegiado de Pós-Graduação do Curso de Odontologia da UFMG foi 101 
APROVADO por unanimidade. Contudo, ficou esclarecido que é de responsabilidade do aluno 102 
e seu orientador a organização do sistema à distância para a realização do exame, e que 103 
estão mantidas todas as normativas referentes a esta etapa de avaliação, desde os critérios 104 
para sua solicitação junto ao registro no sistema “Minha UFMG”. Continuando foi submetido 105 
para aprovação o Plano de Trabalho de Caroline Christine Santa Rosa, aluna selecionada 106 
em 15/03/2016 para Monitoria Voluntária de Pós-Graduação vinculada ao Departamento de 107 
Odontologia Restauradora da FO/UFMG, orientada pelo Prof. Luiz Carlos Feitosa Henriques. 108 
Foi submetido ainda para aprovação o Plano de Trabalho de Daniela Augusta Barbato 109 
Ferreira, aluna selecionada em 28/03/2016 para Monitoria Voluntária de Pós-Graduação 110 
vinculada ao Departamento de Odontologia Restauradora da FO/UFMG, orientada pela Profª. 111 
Juliana Vilela Bastos. Os Planos de Trabalho foram aceitos e às atividades destas Monitorias 112 
poderão ser atribuídos créditos de atividades extracurriculares. A seguir a Profª. Isabela 113 
informou a todos os presentes sobre o Encontro de Pesquisa da Faculdade de 114 
Odontologia da UFMG que acontecerá entre os dias 18 a 20 de outubro de 2016. A Profª. 115 
Raquel Conceição Ferreira sugeriu que no Encontro de Pesquisa tivesse um espaço para o 116 
relato de experiências vivenciadas pelos alunos nos estágios. Dando continuidade informou 117 
ainda que a CAPES abriu edital “Escola de Altos Estudos” para o recebimento das inscrições 118 
no período de 01/06 a 31/08/2016, cujo objetivo é apoiar os Programas de Pós-Graduação de 119 
Instituições de Ensino Superior federais, estaduais, confessionais e comunitárias, por meio do 120 
fomento à cooperação acadêmica e do intercâmbio acadêmico internacional. Esse apoio dar-121 
se-á por meio da oferta de cursos monográficos intensivos de alto nível, ministrados por 122 
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docentes e pesquisadores radicados no exterior de elevado conceito internacional. A seguir 123 
informou que a relação dos professores que foram contemplados com as bolsas do NAPq foi 124 
encaminhada para o e-mail dos respectivos professores e que também está disponível na 125 
internet. Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a 126 
presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, 127 
Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 128 
coordenadora. A assinatura dos demais membros presentes segue em lista de presença 129 
acostada. 130 
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