
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 03 de julho de 2020. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de julho 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), 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 e Vanessa de Fátima Bernardes 
(Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Raquel Conceição 
Ferreira (Saúde Coletiva), Andréa Maria Duarte Vargas (Mestrado Profissional), os 
representantes discentes José Alcides de Arruda e Jéssica Madeira Bittencourt, a 
convidada da Secretaria Administrativa do Colegiado de Pós-Graduação Luciene 
Aparecida Aleixo. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente 
cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, partindo para o ponto da pauta. 1) 
Homologação do Processo Seletivo do Edital de Seleção Regular 02/2020 
Mestrado e Doutorado: Professora Isabela Pordeus agradeceu o empenho dos 
Docentes e dos Técnicos Administrativos em Educação vinculados ao Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia, sobretudo pela ousadia e determinação 
em realizar todas as etapas do certame de forma virtual. O processo foi seguro e 
inclusivo porque proporcionou a participação de candidatos de outros Estados do 
Brasil. Pediu que cada coordenador e suplente de área de concentração 
apresentassem o relato perceptivo da experiência. Odontopediatria: todos candidatos 
inscritos compareceram às arguições. O perfil dos candidatos agradou aos arguidores. 
Os comentários da coordenação de Endodontia fixam-se na melhora do nível dos 
candidatos. O coordenador da Periodontia elogiou a sincronia entre os membros. Ele 
observou que a candidata Evellin Tatiane Santiago concorrente da vaga de Ações 
Afirmativas, no momento da arguição oral, foi questionada sobre o texto de tema geral. 
A avaliada pediu permissão à banca para rever o Edital, encontrou o texto e disse que 
se tratava de um trabalho em língua estrangeira e, por isso não tinha feito a leitura. A 
Clínica Odontológica acredita que o programa ganhou mais visibilidade. Somente 
uma candidata ao Doutorado não compareceu e nem justificou. Um candidato se 
apresentou como indígena e informou que não teve atenção ao realizar a inscrição nas 
vagas suplementares. As áreas de Estomatologia e Patologia Bucal ratificou a 
qualidade dos candidatos. A Saúde Coletiva apontou que a banca foi consensual na 
avaliação. Relatou que os trinta minutos entre cada entrevistado possibilitou se 
prepararem entre cada atividade. Elogiou a metodologia de avaliação do tema geral, 
sentiu-se segura com as gravações realizadas e, como as demais áreas, confirmou 
que o uso da plataforma permitiu a inclusão de outros candidatos externos à Belo 
Horizonte. Professora Isabela retomou a palavra e compartilhou alguns momentos da 
discussão na reunião de Câmara de Pós, notadamente sobre os Processos Seletivos 
virtuais. Ela apresentou que há opiniões contrárias a esta forma de certame no 
ambiente da UFMG, pois existem defensores de que o meio remoto exclui pessoas, 
em especial quem não têm computadores e/ou nem acesso a internet. A professora 
argumentou dentro daquela reunião de Câmara que houve aumento de 40% da 
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demanda de candidatos às vagas ofertadas no curso de Mestrado Acadêmico, 
reforçou a integridade do banco de dados e a eficácia na comunicação entre 
Comissão Organizadora e os candidatos. A discussão permanecerá e será pautada no 
CEPE, podendo trabalhar com uma metodologia híbrida de seleção. Antes de começar 
a homologação, Professora Isabela abordou dois tópicos referentes à execução de 
processos seletivos remotos. O primeiro é o Comunicado enviado pelo DRCA 
informando da impossibilidade de receber os documentos dos candidatos aprovados 
para gerar número de registro acadêmico, tendo em vista que o Sistema está 
configurado para primeiro encerrar as atividades de 2020/1º, para só então iniciar o 
2020/2º. Devido a este fato, a professora reforçou sua preocupação com as bolsas 
que serão disponibilizadas devido à realização das defesas dos alunos nos próximos 
meses e que não poderão ser preenchidas de imediato. Este é o segundo ponto, até o 
dia 15 de julho, os Programas de Pós comunicarão quais atividades ofertarão neste 
retorno remoto emergencial ainda de 2020/1º, de acordo com a resolução CEPE 
01/2020, de 25 de junho do corrente, uma vez que para não haver atrasos para os 
estudantes, é possível ofertar atividades teóricas e garantir a manutenção do vínculo e 
da pesquisa entre docentes e discentes. Por isso, solicitou aos coordenadores o envio 
de propostas no intuito de elaborar documento e encaminhar para análise da Pró-
reitoria de Pós-Graduação. Retomando as homologações, ver relações em anexo, foi 
aprovado pelos membros do Colegiado a seleção por área. Considerando que houve 
29 inscritos para 34 vagas do Doutorado, 23 foram classificados e somente uma 
candidata da Periodontia foi aprovada, mas não classificada por falta de vaga na área, 
e, considerando que houve 69 inscritos para 32 vagas do Mestrado, sendo 28 
classificados e 17 aprovados, mas não classificados, foram computadas 14 vagas 
remanescentes. Nesse sentido, os membros do Colegiado pediram que fosse 
colocado em votação, que foi aprovado, o pedido de expansão da vaga do Doutorado 
para a área de Periodontia e o rearranjo das 10 vagas, somadas às 04 do Mestrado, 
aos candidatos do Mestrado Aprovados, mas não Classificados, pelos critérios da 
maior média geral de notas e maior nota curricular. Essa proposta será 
apresentada à PRPG e tão logo se tenha a resposta, os coordenadores de áreas terão 
ciência. 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. 

 

 

 


