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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 24 de Abril de 2017 2 
 3 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, reuniu-4 
se na sala 3311, da Faculdade de Odontologia, Campus Pampulha, mediante prévia 5 
convocação individual, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – 6 
CPGO. A reunião foi presidida pela professora Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e 7 
registrou-se a presença dos seguintes professores: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 8 
Abreu (Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica Odontológica), Tarcília 9 
Aparecida da Silva (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Maria 10 
Cássia Ferreira de Aguiar (Patologia Bucal), Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia), 11 
Raquel Conceição Ferreira (Saúde Coletiva), Andréa Maria Duarte Vargas (Coordenadora 12 
do Mestrado Profissional) e a representante discente Tahyná Duda Deps de Almeida. 13 
Havendo quórum regulamentar a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou 14 
aberta a reunião. ORDEM DO DIA. A Professora Isabela iniciou a reunião informando que 15 
manifestou interesse em aderir a sétima edição do Programa de Alianças para a Educação e 16 
a Capacitação (PAEC OEA-GCUB) para receber estudantes estrangeiros, com isso, 17 
assume-se o compromisso de ofertar bolsas de estudo para o período de formação dos 18 
estudantes, 24 meses para mestrandos e 48 meses para Doutorandos, adotando como 19 
referência o valor das bolsas pagas pela CAPES (atualmente R$ 1.500,00 e R$ 2.200,00 20 
mensais respectivamente). Posteriormente, a coordenadora registrou a preocupação com a 21 
emissão e assinatura de documentos, devido a uma solicitação de declaração feita ao 22 
Colegiado dizendo que determinado professor era da FOUFMG. A professora Isabela tomou 23 
a decisão de não assinar a declaração, pois, a assinatura do professor não constava na 24 
planilha de notas da seleção do curso de especialização que confirmaria tal informação. A 25 
seguir foram HOMOLOGADAS as justificativas para a dispensa da assinatura diária da lista 26 
de presença dos seguintes alunos bolsistas: Aline Maria Couto, Flávia Fonseca Carvalho 27 
Soares, Lilian Capanema Nogueira e Paula Ribeiro Garcia. A aluna Lilian Capanema 28 
Nogueira apresentou nova justificativa atestando seu período de licença maternidade, a 29 
justificativa foi DEFERIDA por unanimidade através de votação. A seguir, ficou decidido que 30 
os responsáveis por suas áreas de concentração irão apresentar suas solicitações de vagas 31 
para o ano de 2018 na próxima reunião do Colegiado, tendo em vista que o relatório 32 
emitido no sistema não está coincidindo com a planilha apresentada pelas áreas. Na 33 
sequência foi submetido para aprovação em reunião o Parecer emitido pelo Relatório 34 
referente ao Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno: 35 
 36 

TÍTULO DO PROJETO ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Avaliação de sistemas adesivos 

universais em dentina humana 

utilizando diferentes estratégias 

clínicas 

Daniel José 

Braga Dutra 

Allyson 

Nogueira 

Moreira 

Mônica Yamauti Mestrado 

 37 
Na sequência foi HOMOLOGADO o pedido de credenciamento da Profª. Andréa Clemente 38 
Palmier como docente permanente do Curso de Mestrado Profissional em Saúde 39 
Pública no Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG, pelo período de 40 
18/02/2017 a 17/05/2017, baseado no paracer favorável do Profº. Luis Otávio de Miranda 41 
Cota. Desta forma o pedido de credenciamento no Programa de Pós-Graduação em 42 
Odontologia da UFMG junto ao Colegiado de Pós-Graduação do curso de Odontologia da 43 
UFMG foi Aprovado por unanimidade. Finalizando a pauta a palavra foi passada a Profª. 44 
Tarcília e o Profº Mauro que fizeram um relato sobre os alunos que apresentaram 45 
problemas nas avaliações dos relatórios discentes como é o caso da aluna Patrícia Guedes 46 
Maciel Vieira que foi reprovada, não cumpriu os créditos e não entregou o projeto de 47 
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pesquisa. A aluna Giovanna Oliveira Souza não compareceu à reunião agendada pela 48 
Comissão, e será convocada novamente para discutir o seu relatório de avaliação. O caso 49 
mais complexo é o da aluna Natalice Sousa de Oliveira que pela avaliação discente 50 
apresentou desempenho aquém do necessário e exigido pelo CPGO. Sendo que o prazo de 51 
sua qualificação é até 31/07/2017 e que há necessidade da aluna apresentar um artigo 52 
aceito para marcação deste exame. A Profª. Patrícia orientou que a aluna deveria submeter 53 
esse artigo. Entretanto, a aluna discorda da submissão e informa que o artigo já foi 54 
submetido e recusado. A Profª. Patrícia reforçou que o artigo deveria ser modificado e que o 55 
mesmo tem potencial de publicação. O Profº. Mauro solicitou que a aluna siga as 56 
orientações da Profª. Patrícia, efetivando a submissão do artigo. A aluna informou que teve 57 
dificuldades com o trabalho da tese, no que se refere à análise estatística. A Profª. Patrícia 58 
informou que a análise estatística está finalizada e que aluna poderia se dedicar à redação 59 
do documento de qualificação. A aluna assumiu a responsabilidade pelo não cumprimento 60 
das atividades durante sua formação. A comissão solicitou que a aluna apresentasse um 61 
cronograma detalhado das atividades a serem desenvolvidas mês a mês até seu prazo final 62 
de defesa. Esse cronograma seria entregue à Comissão até dia 18/05/2017. Após esta 63 
reunião, a Profª Patrícia fez uma solicitação formal ao Colegiado entregando a orientação da 64 
aluna. Ficou decidido que a aluna iria ser convocada para uma nova reunião para tratar 65 
deste assunto. Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus 66 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene 67 
Aparecida Aleixo, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 68 
assinada por mim e pela coordenadora. A assinatura dos demais membros presentes segue 69 
em lista de presença acostada a esta Ata. 70 
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