
 
 

 

Faculdade de Odontologia 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha 

Belo Horizonte – MG – 31.270-901 – Brasil 

Tel. (31) 3409-2470    Fax: (31) 3409-2472 

 www.odonto.ufmg.br – odonto-posgrad@ufmg.br   
 

 

E-mail: posgrad@odonto.ufmg.br 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 09 de outubro de 2017 2 
 3 
Aos 09 (nove) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, reuniu-se na 4 
sala 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), Maria Cássia Ferreira de 10 
Aguiar (Patologia Bucal), Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Ana Cristina Borges de 11 
Oliveira (Saúde Coletiva), Andréa Maria Duarte Vargas (Coordenadora do Mestrado 12 
Profissional), Kátia Lucy de Melo Maltos (Representante dos Cursos de Especialização) e o 13 
representante discente Matheus de França Perazzo. Havendo quórum regulamentar a 14 
Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. ORDEM DO DIA. 15 
Aprovação da Ata do dia 17/08/2017. APROVADA por unanimidade. A Professora Isabela 16 
iniciou a reunião informando sobre o comunicado da Diretoria de Relações Internacionais 17 
que torna público a Chamada de Seleção de Docentes da UFMG para a realização de 18 
mobilidade no exterior, por meio do Programa de Mobilidade Acadêmica Escala Docente 19 

2017/2018, promovido no âmbito do acordo de cooperação entre a UFMG e a Associação 20 
de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM).  A seguir passou para a HOMOLOGAÇÃO 21 
dos seguintes documentos: Resultado da eleição para Coordenador e Subcoordenador  22 
da área de Odontopediatria sendo eleitos os professores Júnia Maria Cheib Serra Negra 23 
e Saul Martins de Paiva. Resultado da eleição para Representante dos Coordenadores 24 
dos Cursos de Especialização sendo eleitos os professores Hugo Henriques Alvim 25 
(Titular) e Kátia Lucy de Melo Maltos (Suplente). Abertura de um novo edital com vistas 26 
ao preenchimento de quatro vagas remanescentes referente ao processo seletivo do 27 

Curso de Mestrado no ano de 2017, sendo duas alocadas na área de concentração de 28 
Clínica Odontológica e duas na área de concentração de Estomatologia. O Prof. Mauro 29 
Henrique Nogueira Guimarães de Abreu relatou que juntamente com os demais membros 30 
da Comissão sugeriu algumas mudanças nos critérios de credenciamento/recredenciamento 31 
de docentes permanentes para os cursos de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado 32 
Profissional, tais como: Possuir participação exclusiva em orientação de cursos de Pós-33 
Graduação stricto sensu da UFMG (orientador); o candidato a co-orientação deve ter vínculo 34 
prévio com o projeto de dissertação que pleiteia co-orientar (co-orientador), dentre outras. A 35 
seguir foram HOMOLOGADAS as justificativas para a dispensa da assinatura diária da lista 36 
de presença dos seguintes alunos bolsistas: Álex Moreira Herval, Aline Fernanda Cruz, 37 

Camila Faria Carrada, Elisa Feuser de Arjona, Francisco Ivison Rodrigues Limeira, Giseli 38 
Carvalho de PaulaLetícia Fernanda Duffles, Monize Ferreira Figueiredo de Carvalho, Natália 39 
Cristina Ruy Carneiro, Tahyná Duda Deps Almeida e Tassiana Cançado Melo Sá. Após a 40 
leitura da justificativa da aluna Lilian Capanema Nogueira explicando os motivos pelos 41 
quais não poderia comparecer diariamente para a assinatura da lista de presençados alunos 42 
bolsistas, o Colegiado decidiu por cancelar sua bolsa. A palavra foi passada para a Profa. 43 
Kátia Lucy de Melo Maltos que relatou sobre o funcionamento da Clínica da Pós-44 
Graduação, que está melhorando a cada dia e que está satisfeita com a chegada da 45 
servidora técnica em enfermagem, que está bem disposta para ajudar na organização da 46 
Clínica. E que tem sido feito um esforço para que os usuários da Clínica passem a chamá-la 47 
de Clínica de Pós graduação e não mais de Clínica 7. Neste semestre a Clínica está 48 
oferecendo os seguintes cursos: 3 Especializações, 2 Aperfeiçoamentos, 1 Atualização e 1 49 
aluno de doutorado realizando Ensaio Clínico. Algumas melhorias já foram feitas como: 50 
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conserto dos consultórios (cadeiras e equipos) e instalação de fechadura automática na 51 
porta de entrada com instalação de interfone que possibilitará o controle de entrada dos 52 
usuários. Existe uma previsão para conserto dos  armários dos consultórios e almoxarifado 53 
(fechaduras, reforço das bases, troca de dobradiças etc). Além disso, ocorrerá a troca dos 54 
consultórios (cadeiras e equipos) da FOUFMG e provavelmente os desta Clínica serão os  55 
primeiros devido a facilidade de instalação quando comparado com as demais Clínicas. Há 56 
uma necessidade de estimular a realização de reuniões periódicas com os coordenadores 57 
dos cursos de especialização para que possam trabalhar em equipe. Sendo que na última 58 
reunião foi discutido sobre a oferta das disciplinas obrigatórias  da área conexa, da grade 59 
curricular desses cursos, como: Ética e Legislação Odontológica - 30h; Bioética – 15h, 60 
Metodologia – 60h e Emergências Médicas em Odontologia – 15h. Até o momento, essas 61 
disciplinas tem sido ofertadas separadamente para cada curso, o que tem sobrecarregado 62 
os professores responsáveis pelas mesmas. Ficou decidido que o CPGO fará a oferta 63 
dessas disciplinas  uma vez ao ano de acordo com a demanda e especificidade de cada 64 
curso. A seguir a Professora Isabela relatou que está havendo um desequilíbrio no uso das 65 
salas de estudo, pois, duas ficam muito cheias e duas mais vazias, a sala da área de 66 
Odontopediatria e Saúde Coletiva ficam mais cheias. Ficou decidido que os alunos da 67 
Odontopediatria irão compartilhar a sala da Periodontia melhorando a distribuição. Na 68 
sequência a Coordenadora reforçou o convite para a reunião expandida a ser realizada no 69 
dia 30/10/2017 (segunda-feira), das 08:30 às 16:30 hs, no Museu de História Natural e 70 
Jardim Botânico da UFMG e que conta com a participação de todos. Em relação às 71 
comemoraços dos 40 anos do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, a Profa. 72 
Isabela pediu aos membros do Colegiado sugestões com relação a logomarca e de nomes 73 
de professores que possam ministrar palestras. Disse ainda que está confirmada a 74 
apresentação da palestra do Prof. Marcelo Araújo no dia 17/11/2017. A seguir a palavra foi 75 
passada ao Prof. Mauro que explicou o caso dos alunos Víctor da Silva Mendes e Patrícia 76 
Guedes Maciel Vieira que apresentaram restrições na avaliação do relatório discente, com 77 

isso, foram convocados para uma reunião e não compareceram. Estes alunos serão 78 
convocados para uma nova reunião no dia 23/10/2017 para discutirem o assunto. Nada 79 
mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a presença de 80 
todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, Secretária, 81 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 82 
coordenadora. A assinatura dos demais membros presentes segue em lista de presença 83 
acostada a esta Ata. 84 
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