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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, realizada em 
08 de abril de 2015. 
 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 10:00 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), Allyson 
Nogueira Moreira (Clínica Odontológica), Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho (Suplente- 
Endodontia), Ricardo Alves Mesquita (Estomatologia), Andréa Maria Duarte Vargas ( Suplente 
- 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 da ata do dia 03/03/2015.  A ata foi apreciada e aprovada por 
unanimidade. A seguir a coordenadora expôs o resultado da Eleição para coordenador e 
Subcoordenador da área de Periodontia para homologação. A eleição foi realizada no dia 
30/03/2015, do total de 32 (trinta e dois) membros do Colégio Eleitoral, compareceram 15 
(quinze) para a votação. Não foram registrados votos branco ou nulos; foram registrados 15 
votos na chapa única, sendo eleitos os professores Luís Otávio de Miranda Cota e José 
Eustáquio da Costa, respectivamente coordenador e subcoordenador da área de Periodontia 
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, para cumprir um mandato de 02 (dois) anos 
a partir de 31/03/2015. Este resultado foi homologado nesta reunião. Continuando, o 
Colegiado analisou o resultado da Seleção para 01 bolsa do Programa Nacional de Pós-
Graduação – PNPD CAPES 2015. A professora Maria Cássia passou a palavra para a 
Professora Isabela Almeida Pordeus, presidente da Comissão que julgou o pedido de bolsa. 
Além da professora Isabela, integravam a comissão os professores Luis Otávio de Miranda 
Costa e Tarcília Aparecida da Silva (Portaria CPGO 03/2015). A professora Isabela relatou 
que a seleção ocorreu no dia 07 de abril de 2015, com a avalição do currículo Lattes e 
realização da entrevista sobre o projeto de pesquisa apresentado pela única candidata inscrita 
Renta Magalhães Cyrino. Considerando que a candidata possuía o perfil desejado, uma 
produção adequada e seu projeto de pesquisa se inseria nas linhas de pesquisa do Programa, 
a Comissão atribuiu como média final a nota 100 (cem) configurando-se na aprovação da 
candidata RENATA MAGALHÃES CYRINO para a Bolsa do PNPD/CAPES 2015, do Edital 
01/2015 do Programa de Pós-Graduação do Curso de Odontologia/UFMG, datado de 06 de 
março de 2015. Diante do relato este colegiado HOMOLOGOU este resultado. A seguir a 
coordenadora apresentou as propostas para os Editais do processo seletivo do Mestrado e 
Doutorado para o segundo semestre de 2015. Em relação às vagas, após análise e sugestões, 
ficou assim definido: para o DOUTORADO – 28 vagas distribuídas às seguintes áreas de 
concentração: Clínica Odontológica (06 vagas); Endodontia (02 vagas); Estomatologia (02 
vagas); Odontopediatria (05 vagas); Patologia Bucal (04 vagas), Periodontia (05 vagas) e 
Saúde Coletiva (04 vagas). Para o MESTRADO – 28 vagas, distribuídas às seguintes áreas 
de concentração: Clínica Odontológica (04 vagas); Endodontia (04 vagas); Estomatologia (03 
vagas); Odontopediatria (05 vagas); Patologia Bucal (03 vagas); Periodontia (04 vagas) e 
Saúde Coletiva (05 vagas). Será feita uma consulta aos representantes da área da Periodontia 
para possível remanejamento das vagas da área. A seguir, o Colegiado analisou as datas 
propostas nos Editais e definiu as seguintes datas para realização do processo seletivo: 
inscrições dos dias 29 de abril a 29 de maio de 2015; realização da seleção dias 08, 09 
e 10 de junho de 2015 e divulgação dos resultados no dia 17 de junho de 2015. A 
professora Maria Cássia chamou a atenção dos presentes para a alteração sugerida na etapa 
da apresentação oral do projeto de pesquisa e arguição da seleção do DOUTORADO, que 
poderá ser realizada à distância, via Skype, para candidatos não residentes no Estado de 
Minas Gerais e no Brasil. A professora leu a redação deste item no Edital: “Para candidatos 
não residentes no Estado de Minas Gerais e no Brasil, esta etapa poderá também ser 
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realizada à distância, via Skype, desde que solicitado no ato da inscrição e com indicação, no 
formulário de inscrição, do endereço eletrônico do candidato no skype. A arguição oral será 
realizada em português e o candidato poderá responder em português, inglês ou espanhol. 
Neste caso, a arguição será feita somente no dia 10/06/2015, em horário a ser estabelecido 
no período entre 14:00 e 19:00, horário local. O candidato se responsabilizará por testar a 
conexão com o Colegiado, quando solicitado, garantindo banda de internet com velocidade 
compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O Colegiado não se 
responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato. O resultado desta etapa 
será divulgado com o resultado final.” Os presentes apoiaram esta alteração, somente 
sugeriram que no lugar de horário local, seja redigido horário de Brasília, para se evitar 
dubiedades. Para finalizar este assunto, a coordenadora solicitou aos coordenadores de área 
que analisassem as respectivas bibliografias sugeridas nos editais e enviassem ao Colegiado 
quaisquer sugestões e atualizações até o dia 10/03/2015. A seguir, o Colegiado analisou o 
pedido de credenciamento da professora Carolina Cavalieri Gomes, como Professora 
Permanente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG. Com base no 
parecer favorável do Prof. Saul Martins de Paiva, que destaca a atuação e a crescente 
produção intelectual da professora, todos concordaram que seria uma importante aquisição 
para o Colegiado. Desta forma, o pedido de credenciamento de CAROLINA CAVALIERI 
GOMES, como professora Permanente junto ao Colegiado de Pós-Graduação do Curso de 
Odontologia da UFMG foi APROVADO por unanimidade. Continuando, a coordenadora 
submeteu aos presentes a solicitação de co-orientação da Prof. Denise Vieira Travassos 
para a aluna Alessandra Figueiredo de Souza, no projeto de pesquisa intitulado: “Identificação 
de condições de saúde bucal em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca: monitoramento de 
prováveis fatores de risco para endocardite infecciosa”, do curso de Mestrado Profissional em 
Saúde Pública. Como não havia um parecer anexado nos documentos do processo, a profa. 
Maria Cássia sugeriu que o processo fosse enviado para relatoria e sugeriu-se o nome do 
Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu e posteriormente encaminhado 
novamente para aprovação. 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 

Identificação de condições de saúde 
bucal em pacientes submetidos a 
cirurgia cardíaca: monitoramento de 
prováveis fatores de risco para 
endocardite infecciosa 

Alessandra Figueiredo 
de Souza 
 

Tarcília 
Aparecida da 
Silva 

Mauro Henrique 
Nogueira G. de 
Abreu 

Mestrado 
Profissional 
2014 

Senso de Coerência e cárie dentária 
em adolescentes: Estudo de caso-
controle 

Carolina de Freitas 
Lage 

Isabela Almeida 
Pordeus/Saul 
Martins Paiva 

Carolina de Castro 
Martins 

Doutorado 
2013 

A percepção da qualidade de vida 
entre crianças brasileiras 

Elaine Ferreira 
Campos 

Andréa Maria 
Duarte Vargas 

Silvania Souza do 
Nascimento 

Mestrado 
2014 

Influência de variáveis clínicas na taxa 
de recidiva do ceratocisto 
odontogênico 

Joanna Farias Cunha Ricardo 
Santiago Gomez 

Ricardo Alves de 
Mesquita 

Mestrado 
2014 

Binge drinking e fatores associados em 
adolescentes escolares da cidade de 
Diamantina-MG: um estudo 
longitudinal 

Juliana Gabrielle 
Martins de Oliveira 

Patrícia Maria 
Pereira de 
Araújo Zarzar 

Efigênia Ferreira e 
Ferreira 

Doutorado 
2014 
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Traumatismos faciais por agressão 
física: fatores associados e série 
temporal para a região do agreste 
paraibano 

Kevan Guilherme 
Nóbrega Barbosa 

Raquel 
Conceição 
Ferreira 

Andréa Maria 
Duarte Vargas 

Doutorado 
2014 

Associação entre prematuridade e 
baixo peso ao nascer e os hábitos de 
sucção não nutritiva e nutritiva 

Larissa Carcavalli 
Santos 

Júnia Maria 
Cheib Serra-
Negra 

Carolina de Castro 
Martins 

Doutorado 
2014 

Avaliação do impacto da má oclusão 
na qualidade de vida de crianças pré-
escolares: um estudo representativo  

Márcio Alexandre 
Homem de Faria Júnio 

Isabela Almeida 
Pordeus 

Mauro Henrique 
Nogueira G. de 
Abreu 

Doutorado 
2013 

Análise do perfil de metilação de 
genes proapoptóticos e 
antiapoptóticos em ameloblastomas 

Sara Ferreira dos 
Santos Costa 

Ricardo 
Santiago Gomez 

Paula Rocha 
Moreira 

Mestrado 
2014 

 

Foi ainda submetido para homologação o projeto abaixo especificado, que foi aprovado ad 

referendum em 26/03/2015: 

Participação social em saúde: a 

história do Centro de Saúde Jardim 

Montanhês 

Marceli de Fátima 

Pereira 

João Henrique 

Lara do Amaral 

Mara Vasconcelos Mestrado 

Profissional 

2014 

 

A seguir, o Colegiado homologou a aprovação da composição da banca examinadora para 
julgamento da defesa de Doutorado da aluna Mara Rodrigues Martins, conforme o que segue 
abaixo: 
 

ALUNO DATA DEFESA BANCA EXAMINADORA 

Mara Rodrigues Martins 24/03/2015 Luís Otávio de Miranda Cota – Orientador FOUFMG 
Efigênia Ferreira e Ferreira – FOUFMG 
Andréa Maria Duarte Vargas – FOUFMG 
Raquel Conceição Ferreira – FOUFMG 
Alfredo Júlio Fernandes Neto – U.F. Uberlândia 
Suely Maria Rodrigues - UNIVALE 

 
A seguir homologou-se a composição das comissões examinadoras e das ATAS dos exames 

de Qualificação de Doutorado dos alunos, as quais se encontram anexadas no respectivo 

livro de registros: 

ALUNO DATA BANCA EXAMINADORA 

Luis Fernando Morgan dos Santos 
Alves 

16/03/2015 Rogéli Tibúrcio da Cunha Peixoto – FOUFMG 
Emílio Akaki - PUC-MG 

Lucas Guimarães Abreu 26/03/2015 Camila Alessandra Pazzini – UNINCOR 
Renata de Castro Martins - FOUFMG 

Mariana Passos de Luca  27/03/2015 Elizete Maria Rita Pereira – Fac. Medicina 
Tarcília Aparecida da Silva - FOUFMG 

 

Continuando, a senhora Coordenadora informou que o Departamento de Odontologia 

Restauradora da Faculdade de Odontologia/UFMG abriu seleção para Monitoria Voluntária 
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do Programa de Monitoria da Pós-Graduação, para a disciplina Clínica Integrada, para o ano 

de 2015. A seleção foi realizada no dia 19/03/2015, tendo sido selecionada a candidata 

Carolina Nemésio B. Pereira. Este resultado foi HOMOLOGADO por este Colegiado, sendo 

que a planilha com os nomes e notas dos candidatos encontra-se na Secretaria do 

Departamento de Odontologia Restauradora da FOUFMG. A seguir o Colegiado analisou a 

solicitação do Coordenador do Curso de Especialização em Implantodontia da FOUFMG, 

Prof. Marcus Martins Guimarães, de prorrogação da defesa das monografias e término do 

curso para os dias 24, 25 e 26 de abril de 2015. Segundo o professor, a solicitação se justifica 

devido aos eventos acontecidos no ano de 2014, tais como Copa do Mundo de Futebol, que 

gerou mudanças significativas do cronograma letivo do curso de Especialização. O Colegiado 

aprovou a solicitação mas fez as seguintes considerações: que se atentasse ao prazo para 

fechamento da Prestação de Contas do Curso junto à FUNDEP e em relação à matrícula dos 

alunos que, diante da prorrogação, deve ser regularizada para que eles não sejam excluídos 

do sistema pelo DRCA.  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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