
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 03 de agosto de 2020. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto 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: Cláudia 
Silami de Magalhães (Clínica Odontológica), Andréa Maria Duarte Vargas 
(Mestrado Profissional), Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Felipe 
Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra Negra e Saul Martins 
de Paiva (Odontopediatria), Vanessa de Fátima Bernardes (Patologia Bucal), 
Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Raquel Conceição Ferreira e Ana 
Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Hugo Henriques Alvim 
(Representante dos Coordenadores das Especializações), os representantes 
discentes José Alcides de Arruda e Jéssica Madeira Bittencourt. Havendo 
quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou 
aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da pauta. 1) Comunicados: 
Professora Isabela Pordeus comentou sobre a nova forma de avaliação dos 
Mestrados, em especial da área Profissional. A CAPES redefiniu o conceito de 
Produto Técnico o que pode ser considerada uma fragilidade, uma vez que 
iguala a produção do conhecimento como uma linha de montagem fabril. 
Professora Andréa Vargas informou que os produtos gerados pelo Mestrado 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública da UFMG são mais tangíveis 
que os observados pela CAPES. Exemplificou com uma aluna, em processo de 
defesa neste semestre letivo, foi prestadora de serviço em um munícipio da 
região de Minas Gerais cujos resultados da pesquisa estão sendo adotados 
pela Secretaria de Saúde daquele Município, tendo ocorrido uma divulgação 
midiática espontânea. A professora Andréa alertou que diante da falta de 
clareza dos pontos a serem avaliados, muitos programas estão requisitando a 
mudança do nível profissional para o acadêmico, a fim de garantir a 
sobrevivência de programas sem rebaixar as notas. A professora Isabela 
Pordeus, além de recomendar a divulgação entre professores e estudantes, 
convidou a todos os presentes para participarem de uma live pré-evento da 
SBPqO no dia 08 de agosto do corrente cuja palestra será sobre Produto 
Técnico. Outro comunicado que mereceu destaque foi a Chamada de Bolsas 
do CNPq, por causa da expansão do prazo de submissão dos projetos para 
concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado por linha de pesquisa. 
Ocorreram modificações no formulário de preenchimento e a nova data limite 
de submissão de propostas será 19 de setembro. Contudo, a professora 
alertou que deve se manter a continuidade das tarefas pelas equipes de 
professores, visando a construção harmônica das propostas observando todos 
os pontos do edital, bem como se anteciparem a problemas técnicos no 
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sistema que possam ocorrer no ato da submissão. Para encerrar os 
comunicados, reiterou o desafio que a SBPqO encontrou para realizar o evento 
deste ano no formato virtual. Pontuou os custos operacionais para manutenção 
da qualidade do evento e assegurar a transmissão pela internet. Serão 2.650 
trabalhos a serem apresentados, número quase semelhante ao formato 
presencial. Comentou que 01 aluno por Universidade pública ingressante em 
curso da área de Odontologia por ação afirmativa terá a isenção da inscrição 
no evento. Enfim, a realização do Congresso neste ano de 2020 será para 
ratificar a importância e a força da pesquisa entre os profissionais, e fazer 
lembrar que mesmo em tempos de distanciamento continua-se a busca pelo 
conhecimento. Partindo para o detalhamento da pauta, tratou-se da 2) 
Aprovação da ata de reunião de 13 de julho e 16 de julho de 2020, foi 
alertado ao secretário rever o cronograma de férias dos professores, que 
mesmo em gozo, participaram como convidados em algumas reuniões. 
Também, foi solicitado a retificação do nome de uma participante. Os assuntos 
relatados nos documentos estão aprovados. 3) Homologação de Aprovações 
Ad Referendum – a) Recredenciamento Docente: Miriam Pimenta Parreira 
do Vale (Mestrado/Doutorado) João Henrique Lara Amaral – Mestrado 
Profissional; Professora Isabela Pordeus analisou os currículos dos 
professores e fez a aprovação do recredenciamento Ad Referendum, conforme 
já acordado em reuniões passadas do CPGO. Concedeu a palavra para 
professora Andréa Vargas que ratificou o bom nível da produção científica do 
Professor João Henrique Lara do Amaral e recomendou o recredenciamento do 
mesmo. b) Adiamento da Banca de Fabiane Goulart dos Santos Silva – de 
24/07 para 04/08 – as professoras titular e suplente, externas à UFMG, 
tiveram impedimento que impossibilitaram a participação no dia 
agendado. Professora Andréa Vargas explanou a situação inusitada. As duas 
participantes externas, simultaneamente, tiveram contratempos de saúde e 
pessoais. Optou-se por adiar a defesa, mantendo a mesma banca com a 
reconfiguração de que a suplente assumisse a posição da titular a qual está 
com problema de saúde, e essa ficaria no lugar de suplência daquela. c) 
Bancas e defesas de Teses, Dissertações e Exames de Qualificação 
(relação anexa); recomendou-se a manutenção da Plataforma Zoom como 
ferramenta tecnológica para as defesas. Orientou-se ao secretário que mesmo 
depois de aprovadas as bancas em uma reunião, mantenha-se o histórico 
cumulativo para facilitar a visualização. Dirigindo-se para o 4º item, Relato 
sobre a situação da oferta de disciplinas de curso de Especialização em 
Implantodontia, professora Isabela Pordeus fez uma descrição dos fatos 
ocorridos em relação a Coordenação da Curso de Especialização em 
Implantodontia. Diante da situação de distanciamento social pela Covid-19, as 
atividades práticas nas clínicas da Faculdade de Odontologia foram suspensas 
temporariamente. Isto ocasionou uma preocupação muito grande, tendo em 
vista a densidade das cargas horárias exigidas pelo Conselho Federal. 
Explanou que o coordenador da Especialização em Implantodontia afirmou que 
para encerrar a turma 2018-2020 estavam pendentes 120 horas de módulos 
práticos. Ele encaminhou mensagem eletrônica ao Colegiado solicitando 
autorização para que fosse aceita a marcação da defesa do trabalho de 
conclusão de curso, sem completar aquelas 120 horas. O que foi indeferido, 
levando-se em conta que as Normas Gerais de Pós-Graduação estabelecem 
aos Colegiados somente aceitarem os pedidos de defesa de trabalhos finais 



após verificação que os alunos integralizaram com aprovação todos os créditos 
exigidos na grade curricular. A professora Isabela acrescentou que em 17 de 
julho do corrente ano, foi realizada uma reunião com titulares e 
subcoordenadores dos cursos de especialização da FAO, momento que o 
professor Marcus Martins Guimarães retomou os assuntos de defesa 
antecipada de seus alunos e permissão para retornar às atividades práticas 
clínicas. A coordenadora explicou que o Professor Ricardo Reis, integrante da 
Comissão de Apoio ao Enfrentamento da Covid-19 e presidente da área clínica 
dessa comissão, ponderou para o professor Marcus Martins Guimarães quais 
seriam os impedimentos administrativos para o retorno daquelas atividades tais 
como: implantação do sistema de exaustão do ar condicionado, definição de 
escalas do CME e autorização pela Reitoria e Autoridades Sanitárias do 
reinício dos atendimentos presenciais. A professora exemplificou aos presentes 
o comentário do professor Evandro Aguiar acerca de pacientes que realizaram 
procedimentos de enxertos ósseos e poderiam perder o tratamento por falta de 
continuidade. Ela também esclareceu que em conversa informal com a 
professora Maria Elisa, presidente daquela Comissão de Enfrentamento, 
explanou a necessidade de se autorizar o retorno das atividades práticas da 
pós-graduação a fim de garantir a certificação dos alunos. A resposta da 
professora Maria Elisa foi de que o assunto deveria ser levado ao 
conhecimento da comissão. Então, para entender melhor quais seriam as 
disciplinas de prática clínica da Implantodontia que estariam pendentes, a 
professora Isabela solicitou ao coordenador do curso que informasse as 
disciplinas e seus códigos. Como ele estava sem os códigos das mesmas, ao 
secretário foi acionado para mostrar o histórico das atividades ofertadas neste 
primeiro período letivo de 2020. Assim sendo, ficou confirmado que se tratavam 
das disciplinas de Metodologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
respectivamente, 60 horas teóricas e 30 horas subdividas em 14 horas teóricas 
e 16 práticas, ou seja 90 horas totais. Pelo exposto, professora Isabela 
Pordeus solicitou àquele grupo de coordenadores e subcoordenadores uma 
outra reunião em 24 de julho a fim de que fossem levantadas pela secretaria do 
colegiado as disciplinas ministradas, as que estavam em ofertas e as com 
possibilidade de oferta por meio do Ensino Remoto Emergencial. Considerando 
que foi criada uma comissão central na UFMG para acompanhamento da 
implantação das atividades remotas emergenciais na Pós-Graduação, e como 
foi sugerido a criação de subcomissões nas Unidades Acadêmicas, sendo 
indicados os professores Raquel Conceição Ferreira, Lívia Guimarães Zina e 
Rodrigo Hermont Cançado, esses membros foram convidados para 
participarem daquela reunião do dia 24. Durante a atividade, foi ratificada a 
situação do curso de Implantodontia. Isto é, os alunos vinculados tiveram as 
ofertas de disciplinas práticas lançadas e concluídas em anos anteriores, não 
sendo justificado o questionamento do professor Marcus Martins Guimarães 
acerca da citada pendência de carga horária prática clínica. Uma das 
professoras presentes naquela reunião, Tânia Mara Pimenta Amaral, procurou 
a Coordenação do Colegiado e afirmou que foi convidada e ministrou a 
disciplina de Radiologia e Diagnóstico por Imagem em 2018/1º.  Isto posto, a 
professora Isabela Pordeus abriu o assunto para debate entre os membros do 
CPGO cujas ideias convergiram para a não aprovação da oferta da nova turma 
de Implantodontia 2021-2023 neste momento, convocação dos alunos para 
uma reunião virtual com os membros do CPGO e solicitar deles o 



esclarecimento das atividades que foram cursadas no período de 2018/2020 e 
averiguar qual foi o planejamento da Coordenação daquela Especialização. 
Recomentou-se que a professora Isabela Pordeus levasse o assunto para 
conhecimento da Congregação da Faculdade de Odontologia, haja vista a 
expectativa de 11 alunos em terminarem o curso, serem certificados e, em 
outra via, pacientes que pagaram pela prestação do serviço e aguardam 
completarem o tratamento. Nesse sentido, estando cientes dos fatos narrados, 
há a expectativa de que a Congregação lidará com as ações administrativas e 
financeiras orientando ao Colegiado do melhor rumo a se tomar. 5) Aprovação 
dos planos didáticos de disciplinas stricto sensu de atividade remotas 
emergenciais para reinício a partir de agosto de 2020. As disciplinas a 
serem ofertadas neste reinício do primeiro período letivo de 2020 são Estágio 
Docente II, Estudos Avançados em suas áreas de concentração e Seminários II 
e IV. No intuito de padronizar a proposta, os professores Raquel Conceição 
Ferreira e Luís Otávio de Miranda Cota organizarão o plano de ensino remoto 
emergencial para a disciplina de Estágio Docente II. Cada uma das 
coordenações de área encaminhou sua proposta. Por unicidade de atuação, 
convencionou-se aliar os programas e explorar ao máximo a desenvolvimento 
conjunto de atividades didáticas. 6) Redefinição dos projetos de pesquisa, 
tendo em vista a situação do distanciamento social e suspensão 
temporária de atividades práticas (relação anexa); Há projetos de pesquisa 
aprovados que necessitam de readequação por causa do fechamento de 
postos de pesquisa tais como escolas de educação básica, Faculdades, 
centros de saúde, clínicas odontológicas. Por isso, será necessário dar ciência 
à Coordenação do Colegiado das mudanças e adequações para que essas 
mudanças sejam registradas no Sucupira. 7) Confirmação oficial da 
impossibilidade de realizarmos matrículas em isoladas no reinício de 
2020/1; foi realizada consulta formal à Assessoria Acadêmica da PRPG sobre 
a possibilidade de oferta de disciplinas isoladas neste reinício do primeiro 
período letivo de 2020/1. A resposta subsidiada pelo DRCA é que "não há 
orientação a respeito de novo período para protocolo, registro e matrícula em 
disciplinas isoladas para o 1º semestre de 2020, uma vez que o mesmo 
ocorreu nos dias 05/03/2020, 10/03/2020 e 11/03/2020 (período anterior à 
suspensão das atividades presenciais na UFMG). Ou seja, novas isoladas, 
somente no segundo semestre, cujas datas serão brevemente divulgadas pelo 
DRCA.". 8) Indicações dos orientadores e coorientadores para os 
ingressantes em 2020/2 – Mestrado e Doutorado. Foi solicitado aos 
coordenadores de área o envio à secretaria do Colegiado dos nomes dos 
prováreis orientadores dos selecionados para as vagas de mestrado e 
doutorado do ano de 2020/2. 9) Estágio Pós-doutoral voluntário: Nicolau 
Conte Neto (orientador Felipe Paiva Fonseca) e Suellen da Rocha Mendes 
(Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu); foram aprovados os 
registro pós-doutoral dos candidatos acima para ingresso em 2020/1. 10) 
Outros assuntos: quando questionada pelo representante dos discentes a 
respeito das vagas remanescentes do processo seletivo Regular 02/2020 
Mestrado e Doutorado, professora Isabela Pordeus afirmou que vencido o 
prazo de recursos, não houve interposição de reconsiderações, assim ela 
protocolizará o pleito de expansão das vagas ao Pro-Reitor de Pós-Graduação. 
Aguarda que seja deferido e comunicará a decisão a todos. Nada mais 
havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a presença 



de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Victor Felipe Alves, 
Secretário, 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. 

 


