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Ata da 3ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 
realizada em 10/04/2014. 
 
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 08:30, 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: Mauro 
Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, Allyson Nogueira Moreira, Ricardo Alves de 
Mesquita, Junia Maria Cheib Serra-Negra, Ricardo Santiago Gomez e a 
representante discente Luciene Rodrigues Reis. Havendo quorum regulamentar a 
Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. ORDEM DO 
DIA. A Coordenadora informou que a CAPES está consultando os melhores Curso 
de Pós-Graduação, nível 6 e 7, sobre a internacionalização das nossas 
Universidades, recomendando que se responda às seguintes questões: 1) O que 
estaria faltando ao funcionamento do seu programa de Pós-Graduação para atingir 
um padrão verdadeiramente internacional? 2) Quais deficiências existem hoje no 
sistema de Pós-Graduação cujas soluções poderiam facilitar aos Programas de Pós-
Graduação alcançarem avanços na perspectiva de servir de “Pontas de Lanças” com 
vistas à internacionalização das Universidades Brasileiras. Em seguida os presentes 
analisaram as atas das reuniões dos dias 27/02/2014 e 13/03/2014 e as atas foram 
aprovadas no seu inteiro teor. Homologações - Composição da banca bem como 
da respectiva ATA da comissão examinadora para julgamento da Tese de 
Doutorado da aluna DANIELA COTTA RIBEIRO, que se encontra anexada no 
respectivo livro de registros: 
 

DEFESAS DE TESE DE DOUTORADO 

ALUNO 
 

DATA 
DEFESA 

BANCA EXAMINADORA 

Daniela Cotta 
Ribeiro 

21/03/2014 Maria Cássia Ferreira de Aguiar (UFMG) -Orientador 
Martinho Campolina Rebello Horta (PUC MINAS) 
Eliza Carla Barros Duarte Veríssimo  
Júlia Noronha Carvalhais Amorim 
Maria Auxiliadora Vieira do Carmo 

 
A seguir aprovou-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: 
 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 

ALUNO DATA EXAME BANCA EXAMINADORA 

Mara Valadares de 
Abreu 

17/03/2014 Cláudia Silami de Magalhães 
Evandro Neves Abdo 

Douglas Campideli 
Fonseca 

27/03/2014 Fernando de Oliveira Costa 
Luis Otávio de Miranda Cota 
Alcione Maria Soares Dutra Oliveira 

Rafael Rodrigues 
Soares de Magalhães 

28/03/2014 Renata de Castro Martins 
Érika Sales Joviano Pereira 
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Em seguida, o Colegiado aprovou os pareceres emitidos pelos Relatores referentes 
aos Projetos de Pesquisa de Doutorado e Mestrado a serem desenvolvidos pelos 
alunos: 
 
ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Mirna Rodrigues 
Costa Guimarães 

Andréa Maria Duarte 
Vargas 

Efigênia Ferreira e 
Ferreira 

MEST/2013 

Juliana Oliveira da 
Silveira 

Fernando de Oliveira 
Costa 

Ana Cristina Borges de 
Oliveira 

MEST/2012 

 
Neste momento, os presentes aprovaram a participação da professora Efigênia 
Ferreira e Ferreira, do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, nesta 
reunião, uma vez que ela foi relatora do Projeto de Oferta do curso de 
Estomatologia, que será submetido nesta reunião para aprovação. A seguir a 
Coordenadora apresentou ao colegiado a solicitação da Professora Ana Cristina 
Borges de Oliveira, de antecipação da defesa de Tese de Doutorado da aluna 
Andréa Monteiro de Castro Graciano, a partir da submissão de três artigos, sendo 
que não há o aceite de um dos artigos por um periódico Qualis B3 ou superior. O 
Colegiado considerou que a publicação e aceite de um artigo já preenche o requisito 
necessário e aprovou a solicitação. Em seguida aprovou-se pedidos de antecipação 
da defesa de qualificação dos seguintes alunos: Flávia Isabela Barbosa, Kelly Oliva 
Jorge, Márcia de Fátima Soares e Maurício Augusto Aquino de Castro. Em seguida, 
a coordenadora submeteu mais uma vez o assunto da modificação da Clínica 7 
informando que, atendendo à solicitação do Professor Marcos Azeredo F. Werneck, 
Presidente da Comissão  Permanente de Avaliação e Otimização do Espaço Físico 
da FO/IFMG, todos os coordenadores de cursos com aulas práticas nesta sala foram 
ouvidos e deram sua anuência por escrito à solicitação. Como ainda não está bem 
esclarecido para os presentes esta questão da modificação da clínica 7, o colegiado 
deliberou que em uma próxima reunião seja enviada um convite para um dos 
professores solicitantes possa esclarecer as questões e o Colegiado possa tomar 
uma decisão mais bem fundamentada. Em seguida o Colegiado analisou a 
solicitação de Juliana Rodrigues Gallbach, de expedição de seu Diploma de 
Mestrado, tendo em vista que cumpriu todos os créditos e a defesa foi realizada em 
dezembro de 2004,  obtendo a aprovação.  No entanto, alegando várias dificuldades, 
a solicitante não conseguiu submeter o artigo, um dos critérios de exigência do 
Colegiado para liberação do Diploma de Pós-Graduação.  Considerando uma que a 
defesa da tese de doutorado já foi realizada e a aluna aprovada, o Colegiado não vê 
como barrar a expedição do Diploma e decidiu aprovar a solicitação. A seguir o 
Colegiado aprovou o pedido de cadastramento de residência Pós-Doutoral da aluna 
Cristiane Baccin. Dando continuidade, a Coordenadora informou aos presentes que 
o Colegiado de Pós-Graduação está apoiando o Subprojeto “Aquisição do sistema 
QuantStudio 12K Flex para o laboratório de Biologia Molecular da Faculdade 
de Odontologia da UFMG”, coordenado pelo Prof. Ricardo Santiago Gomez, 
visando a aquisição de equipamentos de uso compartilhado, como parte do projeto 
submetido pela UFMG em atendimento ao Edital Pró-Equipamentos Institucional da 
CAPES/2014. Os membros presentes endossaram o apoio do Colegiado a este 
subprojeto.  Em seguida passou-se para os pedidos de cadastramento de co-
orientadores junto ao Programa de Pós-Graduação do Colegiado (Renata de Castro 
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Martins, Célia Regina Lanza, Alexandre Fortes Drummond, co-orientadores do 
Mestrado Profissional). Nesta reunião, o Colegiado de Pós-Graduação decidiu 
suspender a aprovação de novas co-orientações até que se publique nova Portaria 
na qual será definido os critérios para a escolha de Co-Orientadores.  Em seguida foi 
submetido ao Colegiado o Parecer da Professora Efigênia Ferreira e Ferreira sobre a 
oferta do Curso de Estomatologia. Após análise foi aprovado oferecimento do curso 
de Especialização em Estomatologia para 2015/2016, coordenado pelo Prof. 
Evandro Neves Abdo, bem como a prestação de contas do curso anterior. Para 
encerrar, a coordenadora informou a todos que foram publicados os Editais 09/2014, 
para eleição para coordenador e subcoordenador do Mestrado Profissional de 
Odontologia em Saúde Pública e 010/2014, para eleição para Coordenador e 
Subcoordenador de área e representando da Especialização no Programa de Pós-
Graduação em Odontologia. As inscrições ocorrerão no período de 01 a 25 de abril 
de 2014 e as eleições serão realizadas no dia 29 de abril de 2014. 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, pela coordenadora e pelos demais presentes. 
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