
 

 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia realizada em 01 de setembro de 2020. 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 9h, reuniram-se por 

meio remoto utilizando a Plataforma Virtual Zoom, mediante prévia convocação 

individual, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO. A 

reunião foi presidida pela Professora Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e 

registrou-se a presença dos seguintes professores: Mauro Henrique Nogueira 

Guimarães de Abreu (Subcoordenador), Ivana Diniz (Clínica Odontológica), Ana 

Cecília Diniz Viana (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia Maria 

Cheib Serra Negra e Saul Martins de Paiva (Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira 

de Aguiar (Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Raquel 

Conceição Ferreira e Ana Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Andréa Maria 

Duarte Vargas (Mestrado Profissional), os representantes discentes José Alcides de 

Arruda e Jéssica Madeira Bittencourt, os convidados da Secretaria Administrativa do 

Colegiado de Pós-Graduação Victor Felipe Alves e Luciene Aparecida Aleixo. 

Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e 

declarou aberta a reunião, partindo para o ponto da pauta. Comunicados: 1) Para 

assegurar a continuidade das pesquisas afetadas pela pandemia causada pelo novo 

coronavírus, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) alterou de três para seis meses o prazo máximo para prorrogação 

excepcional de suas bolsas ativas de mestrado e doutorado no País. A decisão foi 

publicada no Diário Oficial da União do dia, 20 de agosto, pela Portaria nº 121/2020. 2) 

Após reunião com os coordenadores da CAPES, a Profa. Isabela destacou a sua 

preocupação com algumas questões ali colocadas, como a ênfase na questão da 

produção técnica. Haverá uma reunião para tratar deste tema e a Profa. solicita aos 

membros do Colegiado que haja um maior número de participantes devido a 

importância do assunto ali tratado. A Profa. Andréa Maria Duarte Vargas sugeriu que 

se faça um estudo dos produtos técnicos da Odontologia, que são 12 no momento, 

para poderem discutir e verificar nas linhas de pesquisa o que seria mais interessante 

e viável. Diante disto, a Profa. Isabela sugeriu que fosse montada uma comissão para 

tratar do assunto. Essa comissão será composta pelos seguintes professores: Andréa 

Maria Duarte Vargas, Cláudia Silami de Magalhães, Paulo Antônio Martins Júnior, 

Ricardo Alves Mesquita e a representante discente Luiza de Almeida Queiroz Ferreira. 

Após esta fase será realizado um seminário no final deste ano. A seguir, houve a 

apresentação da proposta dos projetos de bolsas do mestrado e doutorado que serão 

submetidos à Chamada CNPq 25/2020. A comissão composta pelos professores Luís 

Otávio de Miranda Cota, Felipe Paiva Fonseca, Raquel Conceição Ferreira e Isabela 

Almeida Pordeus se reuniram semanalmente e discutiram o processo como um todo. 

Uma das primeiras dificuldades encontradas foi descobrir a lógica do que estava 

sendo demandado, pois ocorreram mudanças no formulário no decorrer do processo. 

A Profa. Isabela destacou alguns pontos que seriam importantes na discussão, tais 

como o formato do arquivo, o responsável pelo envio, a quantidade de bolsas e seus 

prazos, número de alunos, grupos de pesquisa e parcerias. Quanto ao prazo das 

bolsas é importante que seja dada preferência aos alunos que irão ficar em período 

integral com a bolsa. Um fator relevante a ser discutido é que o Programa não deverá 
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apresentar o projeto de pesquisa tradicional ou específico, mas, um projeto 

institucional. Na sequência foi informada a definição das datas do Registro Acadêmico 

e Matrícula dos candidatos ingressantes em 2020/2. A partir de 1º de outubro de 2020 

o Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DRCA começará a receber os 

documentos para registro dos alunos. A seguir, foram HOMOLOGADOS: 1) A Profa. 

Maria Inês Barreiros Senna como coorientadora do discente do doutorado Antônio 

Paulo Gomes Chiari. 2) Bancas e defesas de Teses, Dissertações e Exames de 

Qualificação (relação anexa). 3) Pedido de prorrogação de prazo de defesa e pedido 

de prorrogação de prazo de bolsa (relação anexa). 4) Aprovação dos projetos de 

pesquisa (relação anexa). Solicitamos o envio, pelos coordenadores de área e 

especialização até 14 de setembro, das ofertas e elaboração do plano de disciplinas 

stricto e lato sensu, considerando o cenário de manutenção do ensino remoto 

emergencial para 2020/2. A seguir, foram APROVADOS: 1) O Registro Pós-Doutoral 

de Roosevelt da Silva Bastos – orientação da professora Raquel Conceição. 2) O 

processo seletivo de monitores voluntários de pós-graduação do Departamento de 

Odontologia Social e Preventiva – FAO-UFMG, regido pelo Edital nº 01/2020. O Prof. 

Mauro Henrique Nogueira G. de Abreu relatou que solicitou o adiamento do PROCAD 

com a UFG e UFPB que provavelmente terminará em setembro/2020, porém, até o 

momento, não obteve resposta. Nada mais havendo a tratar, o professor Mauro 

Henrique Nogueira Guimarães de Abreu agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, 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 lista de 

presença acostada a esta Ata. 

 

 

 


