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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, realizada em 
11 de maio de 2015 – 1ª sessão - Homologação do resultado da Eleição para 
Coordenador e Subcoordenador. 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 09:00 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: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
(Subcoordenador), Maria Guiomar de Azevedo Bahia (Endodontia), Ricardo Alves Mesquita 
(Estomatologia), Efigênia Ferreira e Ferreira (Saúde Coletiva), Isabela Almeida Pordeus 
(Odontopediatria), Vagner Rodrigues Santos (Suplente Patologia Bucal), Luis Otávio de 
Miranda Cota (Periodontia) e a representante discente Ana Paulo Brasileiro Vilar Hermont. 
Havendo quorum regulamentar a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou 
aberta a reunião. ORDEM DO DIA. Homologação do resultado da Eleição para Coordenador 
e Subcoordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Em 
atendimento ao Edital 05/2015, de 23 de março de 2015, foi realizada a Eleição para escolha 
do Coordenador e Subcoordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia. A senhora coordenadora informou que não houve interposição de recursos 
quanto às eleições até a presente data e iniciou-se a homologação do resultado da eleição. A 
eleição foi realizada no dia 07 de maio de 2015; do total de 22 (vinte e dois) representantes 
do Colégio Eleitoral, composto pelos titulares e suplentes do Colegiado, compareceram 14 
(quatorze) para a votação. Não foram registrados votos brancos ou nulos e foram registrados 
14 votos na chapa única, sendo eleitos os professores Isabela Almeida Pordeus 
(Coordenadora) e Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu (Subcoordenador), 
para cumprirem um mandato de 02 (dois) anos a partir de 01 de julho de 2015. O resultado 
foi HOMOLOGADO nesta reunião. 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. 

http://www.odonto.ufmg.br/
mailto:posgrad@ufmg.br

