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Ata da Reunião Expandida do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 10 de junho de 2016 no Museu de História Natural e Jardim Botânico da 2 
UFMG 3 
 4 
Aos 10 (dez) dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, das 08:30 às 16:00 horas, reuniu-5 
se no Museu de História Natural e Jardim Botânico d UFMG – Auditório do Prédio Principal, à 6 
Rua Gustavo da Silveira, no. 1035, bairro Santa Inês, BH/MG, mediante prévia convocação 7 
individual a todos os docentes credenciados como orientadores e coorientadores do Programa 8 
de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia da UFMG, juntamente 9 
enviou-se o cronograma das atividades que aconteceram naquele dia. A reunião foi  presidida 10 
pela professora Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e registrou-se a presença dos 11 
professores listados em relação anexa. A Profa. Isabela cumprimentou a todos e agradeceu 12 
a presença dos participantes, e ressaltou a importância do Colegiado ter tomado a iniciativa 13 
de reunir os professores para refletir sobre o Programa e discutir sobre as estratégias e metas 14 
para o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação na Faculdade de Odontologia da 15 
UFMG. A seguir, a professora explanou sobre o Panorama da Pós-Graduação Brasileira, 16 
dando relevância à sua avaliação pela CAPES. Dentre outros assuntos, discutiu-se a missão 17 
da Pós-Graduação que é o avanço da ciência e tecnologia e, com isso, agregar valores. A 18 
CAPES surgiu em 1951 e, posteriormente, ampliou-se a educação básica. Por meio da 19 
CAPES é feito todo o procedimento de avaliação para financiar bolsas e recursos. A CAPES 20 
tem o status independente, orçamento próprio e é vinculado ao Ministério da Educação. A 21 
seguir a professora informou que a área da saúde tem o maio número de cursos, e que ainda 22 
existe uma forte concentração no Sudeste dos cursos de Pós-Graduação Brasileira. A partir 23 
do ano de 2008 os cursos começaram a ser avaliados por notas de 1 a 7. Através de vários 24 
gráficos/tabelas demonstrou-se a evolução da situação da área de Odontologia no Brasil. 25 
Posteriormente a professora informou que o objetivo da Pós-Graduação é formar pessoas, 26 
produzir conhecimentos e ter responsabilidade social. Eticamente, se uma pessoa gerar um 27 
conhecimento, o mesmo tem que tornar-se público, independente se for um artigo. Em 28 
seguida, ressaltou a importância de todos os professores entrarem no site da CAPES para 29 
terem acesso ao relatório do parâmetro de avaliação do Programa do curso e, com isso, se 30 
ter um melhor planejamento. A professora elogiou a infraestrutura da Faculdade de 31 
Odontologia e disse que o corpo docente precisa usufruir deste benefício. E que os docentes 32 
precisam contribuir para as atividades de ensino e pesquisa na Graduação, e ainda que 33 
devem entrar nos editais para solicitarem captação de recursos. A seguir a professora 34 
explanou sobre o estágio atual de cada área de concentração do Mestrado, Doutorado e 35 
Mestrado Profissional. A professora Isabela enfatizou que é preciso ter envolvimento, 36 
integração e participação dos docentes em projetos de cooperação entre Programas com 37 
níveis de consolidação diferentes. Disse ainda da importância das estratégias que favoreçam 38 
a mobilidade de docentes e discentes entre Programas. A professora concluiu o período da 39 
manhã, dizendo que a primeira Ata do Colegiado foi feita à mão no ano de 1978. A seguir 40 
passou a palavra para a secretária do CPGO – Lais Claudia Santiso – que relatou a 41 
importância do cumprimento dos prazos das tarefas realizadas pelo CPGO, e do correto 42 
preenchimento dos documentos encaminhados ao Colegiado, por exemplo: preenchimento 43 
de formulário para solicitação de defesas. No Mestrado, são 3 membros titulares para a 44 
composição da banca. No Doutorado são 5 membros titulares. Na qualificação, o Orientador 45 
e o Coorientador não podem fazer parte da banca examinadora. Outra questão levantada foi 46 
a importância de se seguir um padrão para as teses e dissertações. Em uma reunião realizada 47 
na Biblioteca sugeriu-se que, após a defesa, as bibliotecárias confiram as normas de 48 
apresentação e, após esta revisão, o texto corrigido seja entregue no Colegiado. A professora 49 
Isabela retomou a palavra informando que, na parte da tarde, seriam realizadas as 50 
apresentações dos Coordenadores de Área de Concentração e do Mestrado Profissional. 51 
Continuando a reunião, os Coordenadores apresentaram as estatísticas de suas respectivas 52 
áreas, na seguinte ordem: Profa. Cláudia Silami de Magalhães – Clínica Odontológica, Profa. 53 
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Tarcília Aparecida da Silva – Estomatologia, Prof. Saul Martins de Paiva – Odontopediatria, 54 
Prof. Luís Otávio de Miranda Cota – Periodontia, Profa. Raquel Conceição Ferreira – Saúde 55 
Coletiva, Profa. Maria Guiomar de Azevedo Bahia – Endodontia e Profa. Andréa Maria Duarte 56 
Vargas – Mestrado Profissional. Cada área irá enviar para o Colegiado os slides da 57 
apresentação. Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela almeida Pordeus agradeceu 58 
a presença dizendo que a reunião foi muito proveitosa para todos os participantes e declarou 59 
encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, secretária, lavrei a presente ata 60 
que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Coordenadora. A assinatura 61 
dos demais membros presentes segue em lista acostada. 62 
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