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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 07 de março de 2018 2 
 3 
Aos 07 (sete) dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, reuniu-se na sala 4 
3311, da Faculdade de Odontologia, Campus Pampulha, mediante prévia convocação 5 
individual, o 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: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 8 
(Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica Odontológica), Tarcília Aparecida 9 
da Silva (Estomatologia), Saul Martins de Paiva (Odontopediatria), Luis Otávio de Miranda 10 
Cota (Periodontia), Raquel Conceição Ferreira (Saúde Coletiva) e o representante discente 11 
Matheus de França Perazzo. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente 12 
cumprimentou a todos agradecendo o empenho de todos e declarou aberta a reunião. 13 
ORDEM DO DIA. Aprovação das Atas dos dias 15/12/2017 e 01/03/2018. APROVADAS por 14 
unanimidade. Após a concordância dos membros deste Colegiado, na última reunião 15 
extraordinária do dia 01/03/2018, em participar do Programa Institucional de 16 
Internacionalização da UFMG a ser apresentado à CAPES, a Professora Isabela iniciou a 17 
reunião detalhando, através de uma planilha “excel”, as diretrizes de internacionalização e 18 
através da discussão entre os membros foram definidos os seguintes projetos para 19 
avaliação e possível inclusão no Projeto Institucional de Internacionalização (PII), são 20 
eles: 1) Epidemiologia em serviços públicos de saúde bucal - Tema: Desenvolvimento local, 21 
regional e global; 2) Epidemiologia e controle da saúde bucal - Tema: Doenças crônicas, 22 
emergentes e negligenciadas; 3) Saúde Bucal na Escola - Tema: Educação; 4) Saúde Bucal 23 
e Envelhecimento - Tema: Envelhecimento; 5) A Interface entre violência e os agravos 24 
bucais - Tema: Inclusão, exclusão, violência e conflitos; 6) O conhecimento do território para 25 
a construção de políticas de saúde bucal - Tema: Cidades e territórios; 7) Avaliação das 26 
políticas, instituições e serviços de saúde no século XXI - Tema: Políticas públicas e regimes 27 
políticos; 8) A formação de educadores e pesquisadores na Área da Saúde para o século 28 
XXI - Tema: Educação; 9) A utilização de recursos biotecnológicos no diagnóstico e 29 
tratamento das doenças bucais - Tema Biotecnologia; 10) Uso de novas tecnologias em 30 
desenvolvimento, caracterização e aperfeiçoamento de materiais odontológicos - Tema: 31 
Novos materiais e nanotecnologia; 11) O emprego de recursos naturais para o 32 
desenvolvimento de produtos odontológicos - Tema: Recursos Naturais; e 12) Doenças 33 
neoplásicas da cavidade bucal - Tema:  Doenças crônicas, emergentes e negligenciadas. A 34 
seguir a professora Isabela comentou alguns pontos relevantes em relação ao Edital da 35 
seleção dos cursos de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado Profissional 2018. 36 
Destacou a importância da observação das vagas destinadas aos candidatos que se 37 
declararem negros. E ainda o item do edital que trata das avaliações, sendo que o 38 
rendimento do aluno deverá ser igual ou superior a 70% em cada uma das provas avaliadas. 39 
Em relação ao Mestrado Profissional o edital será repassado à professora Andréa Vargas 40 
para fazer os ajustes que julgar necessário, inclusive na parte da análise do currículo, tendo 41 
em vista que a referida professora não compareceu a esta reunião tendo sua falta 42 
devidamente justificada. Dando seguimento, a coordenadora relatou sobre a não entrega no 43 
prazo estipulado do relatório de avaliação discente das alunas Marcela Carvalho 44 
Espaladori e Daniela Barbato, sugerindo ao professor Mauro Henrique que agendasse uma 45 
reunião com as mesmas. A seguir, a professora Isabela informou que abrirá um novo edital 46 
para a seleção de 1 (um) bolsista do curso de Doutorado, tendo em vista que não 47 
existem mais alunos para serem convocados da seleção anterior. A palavra foi passada ao 48 
Prof. Mauro Henrique que explicou os novos critérios para a solicitação de qualificação 49 
e defesa dos alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Odontologia e Mestrado 50 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública. Após algumas alterações sugeridas 51 
pelos membros, os critérios estão definidos na Resolução nº01/2018 de 07 de março de 52 
2018, com vigência a partir de Agosto/2018. A seguir a Profa. Isabela falou sobre os 53 
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pedidos de autorização para a participação do aluno do Curso de Mestrado no Programa 54 
de Incentivo à Formação Docente – PIFD. A professora reforçou que a partir desta data as 55 
novas solicitações de participação de alunos do Curso de Mestrado no PIFD serão 56 
INDEFERIDAS, tendo em vista que o tempo exigido de 12 horas semanais para a dedicação 57 
ao PIFD atrapalha o andamento do aluno nas atividades do Curso de Mestrado que tem 58 
duração de 02 anos. Na sequência foram submetidos para aprovação em reunião os 59 
Pareceres emitidos pelos relatores referentes aos Projetos de Pesquisa a serem 60 
desenvolvidos pelos alunos: 61 
 62 

TÍTULO DO PROJETO ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Estudo Metabolômico do Líquen 

Plano Bucal 

Aline Fernanda 

Cruz 

Ricardo 

Santiago Gomez 

Marina Gonçalves 

Diniz 

Doutorado 

Periapicopatias Inflamatórias de 

Origem Endodôntica: Estudo 

Transversal Multicêntrico 

Aline Maria do 

Couto 

Maria Cássia 

Ferreira de 

Aguiar 

Mauro Henrique 

N. Guimarães de 

Abreu 

Doutorado 

Representação da condição de 

saúde bucal no Facebook e twitter: 

análise de conteúdo e envolvimento 

do usuário 

André Xavier 

Bueno 

Saul Martins de 

Paiva 

Paulo Antônio 

Martins Júnior 

Doutorado 

Uso e acesso da população idosa 

aos serviços de saúde: uma análise 

espacial 

Mirna Rodrigues 

Costa 

Guimarães 

Andréa Maria 

Duarte vargas 

Efigênia Ferreira e 

Ferreira 

Doutorado 

 63 
A seguir foram HOMOLOGADAS as justificativas para a dispensa da assinatura diária da 64 
lista de presença dos seguintes alunos bolsistas: Aline Fernanda Cruz e Amanda Leal 65 
Rocha. Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a 66 
presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, 67 
Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 68 
pela coordenadora. A assinatura dos demais membros presentes segue em lista de 69 
presença acostada a esta Ata. 70 
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