
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 04 de novembro de 2020. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro 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), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica 

Odontológica), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra Negra 

(Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira de Aguiar e Vanessa de Fátima Bernardes 

(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), a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt, 

a convidada da Clínica 7 da Pós-Graduação Isabella Faria da Cunha Peixoto. 

Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e 

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

Atendendo à solicitação do diretor geral, Prof. Allyson Nogueira Moreira, no que diz 

respeito à programação e adequação dos espaços da Faculdade de Odontologia para 

o retorno dos 20% das atividades que não poderão ser realizadas remotamente, 

informamos que foi realizada uma reunião com todos os Coordenadores dos Cursos 

de Especialização. As questões discutidas na última reunião deste Colegiado foram 

reforçadas na reunião dos Coordenadores. O formulário de coleta de dados das 

atividades que não poderão ser remotas está sendo preenchido e adequado pelos 

Coordenadores. Os formulários constarão os nomes dos coordenadores, as 

secretárias, os alunos, os professores. A distribuição dos alunos na Clínica e o 

professor que será o responsável pelo acompanhamento, sendo que estes não 

poderão sair do box onde estão atuando. Há a necessidade de se fazer um 

levantamento de quantos pacientes necessitam de atendimento e quais os tipos de 

tratamento, pois, somente os tratamentos urgentes serão realizados, sendo que o 

Hospital Odilon Behrens está incluso nestes atendimentos. A Professora Isabella 

Peixoto complementou a fala informando que os turnos de atendimentos serão de 

08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00 horas para que haja um espaço de tempo para se 

fazer a desinfecção dos espaços. Todos os pacientes serão agendados através do 

Centro de Apoio, Seleção e Encaminhamento do Usuário (CASEU), que ligará para o 

paciente e fará o rastreamento de suas necessidades e possibilidades de ir à 

Faculdade para o tratamento. É importante tentar manter a constância das equipes de 

trabalho para que se possa ter um maior controle no espalhamento caso haja 

infecções. A entrada na Faculdade de Odontologia será permitida desde que o nome 

dos alunos e dos pacientes estejam previamente informados. Os pacientes não 

poderão ir aos atendimentos acompanhados, a não ser que seja necessário. Cada 

curso será responsável por adquirir e fornecer a paramentação. O atendimento aos 

pacientes iniciará na primeira semana de janeiro de 2021. Sugere-se que um aluno 

volante circule dentro da Clínica e outro estudante irá transitar fora da Clínica. 2) A 

Profa. Raquel Conceição Ferreira informou sobre a realização da Oficina de Estágio 

Docente que teve a participação intensa dos alunos. Foi trabalhada a percepção do 
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estágio docente como um todo, apontaram uma série de questões a respeito do 

estágio, tais como, falta de planejamento, não há diversidade de campo, qual o papel 

dos alunos no estágio, a não percepção da docência no estágio nas clínicas, não há 

um feedback sobre a atuação. A representante discente Jéssica Madeira Bittencourt 

ratificou dizendo que gostou muito da oficina, foi muito produtiva e houve muita troca 

de experiências entre as áreas, sugeriu fazê-la em dois dias. A Profa. Isabela disse 

que considera muito importante a realização desta Oficina e que precisamos fazer um 

relatório de avaliação do evento. 3) O Edital de seleção dos bolsistas 2020 está 

divulgado no site www.odonto.ufmg.br/posgrad e as inscrições on line estão sendo 

recebidas até o dia 16/11/2020. A seguir, ocorreu a apresentação pelos professores 

representantes das áreas de concentração do planejamento das atividades que serão 

realizadas presencialmente na Faculdade de Odontologia: 1) Clínica Odontológica 

(Profa. Cláudia Silami) – Os alunos Henrique França, Daniel Dutra e Leonardo 

Franchini não deixaram ensaios clínicos em andamento. Existe previsão de estudos 

do tipo ensaio clínico para os alunos que estão iniciando o curso neste semestre, mas 

não há urgência do início desta etapa. Os alunos Luiza Almeida, Camila Caneschi, 

Humberto Jácome e Ricardo Corrêa estão agendando e frequentando os laboratórios 

para a realização de seus experimentos. 2) Endodontia (Profa. Ana Cecília Diniz 

Viana) – Não há qualquer aluno desenvolvendo estudos do tipo ensaio clínico. Para os 

alunos que estão iniciando o curso neste semestre, serão analisadas as 

necessidades. Alguns alunos utilizam os laboratórios do Instituto de Ciências 

Biológicas – ICB e Escola de Engenharia. O aluno Alexandre Prado está utilizando os 

laboratórios da Faculdade de Odontologia no momento. 3) Estomatologia e 

Patologia Bucal (Prof. Felipe Paiva Fonseca e Profa. Maria Cássia Ferreira de 

Aguiar) – Alguns projetos necessitariam de ensaios clínicos, mas foram reavaliados e 

readequados, portanto, não existem ensaios clínicos no momento. Alguns alunos 

estão desenvolvendo suas pesquisas em laboratório, como é o caso do aluno 

Humberto Jácome. Os professores estão fazendo revezamento para a utilização dos 

laboratórios. Além deste estudante, outros alunos não programaram nenhuma 

atividade de pesquisa nos laboratórios para este ano. A Profa. Isabela solicitou que 

todos façam um levantamento e encaminhem informando quem são as pessoas que 

irão utilizar os laboratórios, quais são os laboratórios e o período de utilização. E 

solicitou à Profa. Vanessa de Fátima Bernardes que nos encaminhe o modelo de 

planejamento dos laboratórios feito no ICB para servir de modelo. A Profa. Maria 

Cássia Ferreira de Aguiar informou que a Patologia Bucal já está seguindo uma norma 

geral feita pelos coordenadores para regulamentar a utilização dos laboratórios. Esta 

norma será disponibilizada para análise dos demais professores. Os alunos da 

disciplina Pesquisa em Patologia I têm utilizado os laboratórios com frequência. 4) 

Odontopediatria (Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra) – Não existem ensaios 

clínicos acontecendo no momento, pois os projetos foram readequados. Em relação à 

disciplina Pesquisa Odontológica para Crianças com Necessidades Complexas é 

necessário verificar se existe alguma questão emergencial que se enquadre no 

planejamento de atendimento. O Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal informou que no 

mês de dezembro de 2020 irá precisar utilizar os laboratórios. 5) Periodontia (Prof. 

Luís Otávio de Miranda Cota) – Existem alguns estudos clínicos que acontecem em 

ambiente fora da Faculdade de Odontologia. Possui dois alunos que fazem ensaios 

clínicos de tratamento da halitose, porém, fizeram uma readequação dos seus 

estudos. 6) Saúde Coletiva (Profa. Raquel Conceição Ferreira e Profa. Ana Cristina 

Borges de Oliveira) – A aluna Heloísa Vieira Prado que está desenvolvendo o projeto 

“A radiologia e o Estudo Clínico em Osteogênese” nos preocupa, pois, precisa 

desenvolver seus estudos para se qualificar no próximo ano. 7) Mestrado 

Profissional (Profa. Andréa Maria Duarte Vargas) – Não possui demanda interna na 

Faculdade de Odontologia. Alguns projetos foram readequados. A seguir foram 
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HOMOLOGADOS: 1) Os recredenciamentos dos professores Andréa Maria Duarte 

Vargas, Mara Vasconcelos, Maria Inês Barreiros Senna, Mauro Henrique Nogueira 

Guimarães de Abreu e Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar no quadro permanente 

do Programa de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública. 2) Bancas 

e Defesas de Teses, Dissertações e Exames de Qualificação (relação anexa). Na 

sequência o Colegiado APROVOU: 1) O registro pós-doutoral de Ramon Targino 

Firmino – orientação do professor Saul Martins Paiva. 2) O Pedido de mudança de 

orientação do discente Victor Coutinho Bastos – da professora Carolina Cavalieri 

Gomes, para o Prof. Ricardo Santiago Gomez. 3) Anuência de participação de alunos 

da Pós-Graduação em Odontologia no projeto de pesquisa desenvolvido pela 

professora Maria Inês Barreiros Senna. 3) Aprovação do projeto de pesquisa (relação 

anexa). Posteriormente a Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra juntamente com os 

alunos do curso de doutorado Ivana Meyer Prado e Matheus de França Perazzo está 

coordenando uma pesquisa que analisa estudantes de vários países sobre a 

Nomofobia que é o medo irracional de ficar sem o seu telefone celular ou ser incapaz 

de usar o telefone por algum motivo, como a ausência de um sinal, o término do 

pacote de dados ou a carga da bateria. O resultado das análises é assustador no 

sentido de como as pessoas estão dependentes é uma questão muito importante para 

ser pensada e discutida. A Profa. Andréa Vargas relatou sobre o andamento da 

comissão dos estudos dos produtos técnicos da Faculdade de Odontologia e disse 

que fizeram um resumo com o conceito, como precisam ser pensados e o que foi 

realizado. Consideram interessante abordar o assunto inserindo conteúdos em uma 

disciplina como a de Tópicos. A Profa. Cláudia Silami sugeriu que os produtos 

técnicos tivessem uma descrição no currículo Lattes dentro dos projetos de pesquisa. 

O Prof. Paulo Antonio Martins está planejando disciplinas voltadas para a produção 

técnica. A seguir, a Profa. Raquel Conceição Ferreira relatou sobre a comissão de 

avaliação do ensino remoto, disse que tiveram algumas respostas dos questionários 

enviados e solicita aos presentes que reforcem aos alunos a solicitação do envio dos 

questionários devidamente preenchidos. Finalizando a pauta o Prof. Mauro Henrique 

N. G. de Abreu informou que será encaminhado aos alunos, professores e servidores 

técnicos administrativos da Faculdade de Odontologia um questionário em relação à 

COVID-19 sobre o retorno das atividades presenciais e que contava com a 

colaboração de todos. Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida 

Pordeus 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. 

 

 

 


