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Ata da Reunião Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, realizada em 24 
de fevereiro de 2015 – 1ª sessão - Homologação do resultado do Exame de Seleção 
Curso de Mestrado Profissional de Odontologia em Saúde Pública 
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro 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: Mara Vasconcelos 
(Coordenadora Mestrado Profissional), Allyson Nogueira Moreira (Clínica Odontológica), 
Maria Guiomar de Azevedo Bahia (Endodontia), Tarcília Aparecida da Silva (Estomatologia), 
Efigênia Ferreira e Ferreira (Saúde Coletiva), Vagner Rodrigues Santos (Suplente Patologia 
Bucal), José Eustáquio da Costa (suplente 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 do Exame 
de seleção ao Curso de Mestrado Profissional de Odontologia em Saúde Coletiva. A profa. 
Maria Cássia passou a palavra para a Profa. Mara Vasconcelos, coordenadora do Mestrado 
Profissional, para fazer o relato sobre o concurso. A profa. Mara relatou que foram 
disponibilizadas 07 vagas para este concurso, foram recebidas 14 inscrições, sendo que 07 
(sete) candidatos foram aprovados e 07 (sete) foram reprovados. A profa. Mara salientou que 
a retirada da exigência de se apresentar o Certificado de Proficiência em Língua Inglesa, já 
nas inscrições, propiciou que mais pessoas se inscrevessem. A profa. Maria Cássia salientou 
que é necessário ficar atento para que os alunos apresentem a comprovação do 
conhecimento de Língua Inglesa no prazo estipulado de 6 meses após o cadastro prévio, 
atendendo ao Edital e à Resolução 08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade. A profa. Mara disse que a maioria dos alunos aprovados neste concurso já 
possui a comprovação de proficiência em Língua Inglesa. Concluindo, a profa. Mara relatou 
que o concurso transcorreu de forma tranquila e não houve interposição de recursos. Assim, 
o resultado final do processo seletivo para o Mestrado Profissional/2015 foi HOMOLOGADO 
POR ESTE COLEGIADO, sendo que a planilha com os nomes e notas dos candidatos 
encontra-se anexada no livro de registro de todo o processo seletivo do Curso do Mestrado 
Profissional em Odontologia, na Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação do Curso de 
Odontologia da UFMG. As cópias foram afixadas no quadro de avisos do CPGO para 
divulgação do resultado. 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. 
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