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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 11 de Agosto de 2016 2 
 3 
Aos 11 (onze) dias do mês de Agosto de dois mil e dezesseis, às 07h30min, reuniu-se na sala 4 
3311, da Faculdade de Odontologia, Campus Pampulha, mediante prévia convocação 5 
individual, do 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), Allyson Nogueira Moreira (Clínica Odontológica), Ricardo Alves Mesquita 9 
(Suplente Estomatologia), Saul Martins de Paiva (Suplente Odontopediatria), Ricardo 10 
Santiago Gomez (Patologia Bucal), Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia) e o 11 
representante discente Esdras de França Campos. Havendo quórum regulamentar a Senhora 12 
Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. ORDEM DO DIA. A 13 
Coordenadora abriu a discussão para eventuais adequações a serem acrescentadas na 14 
Chamada de Inscrições e Seleção para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 15 
– PDSE/CAPES, todos concordaram com as questões abordadas e a Chamada para a 16 
Seleção foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Na sequência foi decidido por todos os 17 
presentes que 28/11/2016 será a data limite para a entrega dos Projetos de Pesquisa dos 18 
alunos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado. A seguir, a palavra 19 
foi passada para o Prof. Saul que relatou os critérios utilizados para a escolha dos candidatos 20 
selecionados ao Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES, sendo que 3 (três) 21 
alunos se candidataram, todos com bom perfil, porém, a candidata Sílvia Ferreira de Sousa 22 
se destacou ocupando o 1º lugar. A Profª. Isabela informou que a bolsista Renata Magalhães 23 
Cyrino foi aprovada num concurso, com isso, abre-se uma nova vaga. A recomendação é 24 
que se preencha esta vaga aproveitando a seleção deste edital que foi aberto recentemente, 25 
esta decisão foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida a Profª Isabela informou que 26 
a aluna de Doutorado Bianca Fernanda Espósito Santos apresentou Recurso para a 27 
revisão de sua nota no processo de seleção de bolsas 2016. Após fazer a revisão, a comissão 28 
verificou que a nota da aluna realmente está incorreta, porém, para maior. Abriu-se uma 29 
discussão de que a nota deveria ser corrigida para a nota real que é menor. A Profª Isabela 30 
abriu a votação para os professores presentes, sendo que, 5 professores votaram a favor, 1 31 
contra e 2 abstiveram, sendo assim, a nota do Parecer será mantida. A seguir, a 32 
Coordenadora propôs que o aluno bolsista em atividade assine, diariamente, no Colegiado de 33 
Pós-Graduação em Odontologia, uma lista de presença dos bolsistas em atividade. Caso o 34 
aluno fique impossibilitado de assinar a lista de presença diariamente deverá ser feita uma 35 
justificativa, devidamente fundamentada e assinada pelo aluno, orientador e coordenador da 36 
área, para que a mesma seja discutida e avaliada na reunião do Colegiado. Nada mais 37 
havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a presença de todos e 38 
declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, Secretária, lavrei a 39 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela coordenadora. A 40 
assinatura dos demais membros presentes segue em lista de presença acostada. 41 
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