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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia, realizada em 23/04/2014. 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 11:00, 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, Isabela Almeida Pordeus, Ricardo 
Santiago Gomez, e José Eustáquio da Costa. Havendo quorum regulamentar a Senhora 
Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. O primeiro ponto da pauta foi 
referente à definição dos critérios do CPGO para cadastramento de Coorientadores de 
mestrado e doutorado. A coordenadora entregou aos presentes um documento datado de 
27/09/2011 com os critérios anteriores para coorientação Os membros avaliaram que os 
critérios estabelecidos estavam baseados em parâmetros antigos e precisavam de uma 
atualização, principalmente em relação aos exigidos para publicação. Após ampla discussão 
e análise os presentes aprovaram novas normas para cadastramento e recadastramento de 
Coorientadores junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, conforme o que 
segue em documento anexo à esta Ata.  A seguir o colegiado retomou a discussão da 
alteração solicitada na Clínica 7, mas agora com a presença da Professora Kátia Lucy, para 
esclarecer as dúvidas e questões levantadas pelos presentes. A Professora Kátia Lucy  fez 
um breve relato da necessidade de modificar a Clínica 7 para atender melhor ao Curso de 
Especialização em Implantodontia. Ressalta que os equipamentos também poderão atender 
aos outros cursos e demandas da Unidade e que a Faculdade de Odontologia não terá 
nenhum gasto com a alteração.  Após os esclarecimentos, o Colegiado foi favorável à 
solicitação de alteração a Clínica 7. Em seguida, o Colegiado aprovou o parecer emitido 
pelo Relator referente à Projeto de Pesquisa de Mestrado a ser desenvolvido pela aluna: 
 

ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Marcela de Oliveira 
Brant 

Júnia Maria Cheib 
SerraNegra 

Ana Cristina Borges de 
Oliveira 

MEST/2013 

 
 
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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