
 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 05 de outubro de 2020. 

 

Aos 5 (cinco) dias do mês de outubro 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), Ana Cecília 

Diniz Viana (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júunia 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), Andreea Maria 

Duarte Vargas (Mestrado Profissional), Hugo Henriques Alvim (representante dos 

cursos de especialização), o representante discente José Alcides de Arruda, 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) Os projetos de bolsas da Chamada CNPq 25/2020 foram 

encaminhados no prazo determinado. A Professora disse que o preenchimento foi 

muito dificultoso e demandou muito esforço e paciência. 2) A Administração Central 

encaminhou uma nota referente ao ensino remoto emergencial e o retorno gradual das 

atividades. Estão sendo estabelecidas através da COBIO regras, procedimentos e 

treinamentos para funcionamento das clínicas, dos laboratórios e demais setores para 

o retorno das atividades presenciais. 3) A Profa. Raquel Conceição Ferreira informou 

sobre o andamento dos trabalhos da comissão de acompanhamento das atividades 

remotas emergenciais na Pós-Graduação. Algumas dimensões serão avaliadas, tais 

como infraestrutura (moodle), processo de ensino e aprendizagem, avaliação do 

aprendizado, condução das pesquisas, bancas, procedimentos administrativos 

(matrícula, disciplina, defesa). Pretende-se definir e elaborar um questionário com 

campos abertos de respostas que será distribuído para os professores, alunos e 

servidores responderem. A Profa. Andréa Maria Duarte Vargas relatou o andamento 

das atividades dos alunos do curso de Mestrado Profissional que mencionaram estar 
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havendo um excesso de atividades, mas que este aspecto já se encontra resolvido. A 

Profa. Júnia Maria Cheib Serra-Negra relatou sobre a disciplina da Odontopediatria, 

Estudos Avançados III, disse que os alunos estão gostando bastante e deram um 

retorno muito positivo, existe um relato de que algumas pessoas estão com fadiga 

vocal por causa do uso da máscara contra a COVID 19. 4) Indicação de coordenador 

pró-tempore para o Curso de Especialização em Implantodontia – A Profa Isabela 

Pordeus relatou que o diretor da Faculdade de Odontologia, Prof. Allyson Nogueira 

Moreira, solicitou a indicação de um novo coordenador para o curso de especialização 

em implantodontia, tendo em visto o processo de sindicância aberto contra o Prof. 

Marcus Martins Guimarães. Mencionou que foi indicado o Prof. Walison Arthuso 

Vasconcellos do Departamento de Odontologia Restauradora. Detalhou que, após 

conversar com a Profa. Maria Cássia Ferreira de Aguiar, chefe do Departamento de 

Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica, departamento em que o curso se encontra 

vinculado, e com a Profa. Maria Elisa de Sousa Silva, chefe do Departamento de 

Odontologia Restauradora, o nome do Prof. Walison Arthuso Vasconcellos pareceu 

ser o mais indicado, posto que ele já se prontificou e vem tentado corrigir as lacunas 

surgidas a partir da coordenação anterior. Com a concordância desse, um ofício foi 

enviado ao Diretor, com a ciência dos departamentos envolvidos, contendo esta 

indicação para assumir, temporariamente, a coordenação do curso. Foi solicitada a 

inversão da pauta, tendo em vista que o professor Felipe Paiva Fonseca precisaria se 

ausentar da reunião. Assim, após a devida aprovação, fixou-se como o Item 2: 

Candidata reprovada na arguição oral solicita gravação e requer, fora do prazo, 

revisão da nota. O professor Felipe Paiva Fonseca em 14 de julho admitiu que, ao se 

comunicar com os candidatos classificados para a área de Mestrado em Odontologia, 

Área de Concentração em Estomatologia, adicionou o endereço eletrônico de 

candidata reprovada Gabriela da Costa Ferreira, a qual respondeu sobre a sua 

situação de não aprovação. Ao perceber o fato, o professor se desculpou e ratificou 

que o resultado oficial constava na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação. 

Em 25 de setembro, a candidata enviou e-mail ao Colegiado alegando ter se sentido 

prejudicada durante sua arguição oral ocorrida em 01 de julho.  Novamente, no dia 28 

de setembro, a candidata enviou duas mensagens ao CPGO, sendo que, na primeira, 

reforça aquele pedido de revisão e, na segunda, solicita a cópia do vídeo da arguição 

oral, os critérios de atribuição de pontos e a lista final de inscritos e matriculados na 

Área de Concentração em Estomatologia. Essas mensagens foram ainda 

encaminhadas a Ouvidoria da UFMG, o que gerou a NUP 23546.046859/2020-55. No 

entendimento dos membros do Colegiado,  o Edital Regular de Seleção Nº 02/2020 – 

Mestrado e Doutorado, que regulamentou o concurso, prevê o prazo de 10 dias após a 



divulgação do resultado para interposição de recurso e que, deste modo, esse se 

expirou em 13 de julho de 2020. Acresce-se a isto o fato de que o Edital ainda prevê 

que todos os documentos eletrônicos dos candidatos seriam destruídos em 30 dias 

após a divulgação do resultado e, da mesma forma, também anterior ao pedido da 

candidata. E mais, o Edital ainda descreve os critérios de avaliação e, portanto, não 

haveria outras informações a serem providas. Definiu-se, assim, que a resposta a ser 

enviada à candidata se pautaria nesses argumentos. Item 3 - OFICINA “Prática 

docente na pós-graduação: experiência, aprendizados e perspectivas”. A 

professora Raquel Conceição Ferreira relatou que, ao enviar os planos de ensino em 

conjunto da disciplina de Estágio Docente neste 2020/1, foi feita uma proposta de 

trabalho entre as áreas de concentração. Essa proposta previu a execução de uma 

oficina de avaliação do estágio docente entre os estudantes. A oficina faz parte do 

Projeto de Ensino do Programa de Pós-Graduação que busca avaliar a formação 

docente. O evento está agendado para 29 de outubro de 2020 no período da manhã e 

o convite será encaminhado a todos os estudantes vinculados naquela disciplina. Os 

objetivos das organizadoras, com apoio do GIZ/Prograd, são discutir a avaliação dos 

discentes em relação ao estágio docente e iniciar a discussão de temáticas de 

formação e prática docente na Pós-Graduação. Item 4 – Ratificação das vagas 

remanescentes do processo seletivo de mestrado e doutorado 02/2020, 

Professora Isabela Pordeus informou que o pedido de remanejamento de vagas foi 

aceito pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  Item 5 - Registro Acadêmico e 

Matrícula dos candidatos ingressantes em 2020/2 e pendência de três 

candidatos aprovados e classificados que não encerraram a graduação, o 

servidor Victor Felipe afirmou que fez o encaminhamento dos documentos dos 

candidatos do processo seletivo ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico. 

Ele esclareceu os detalhes que são exigidos nos documentos do gênero masculino 

como apostila de comunicação da graduação à autoridade militar e que enviaria o 

modelo de carimbo aos candidatos com dúvidas de como requisitar o serviço no 

Exército. Informou que as matrículas dos ingressantes serão realizadas a partir do dia 

13 de outubro pela Secretaria, com solicitação das anuências dos discentes para o 

Ensino Remoto Emergencial. Alertou para a situação de três estudantes de graduação 

da Faculdade de Odontologia que não conseguiram colar grau pelo motivo de 

suspensão temporária das atividades práticas. O servidor mencionou que a 

Coordenação encaminharia um ofício à Pró-reitoria de Pós-graduação solicitando uma 

análise do caso. Professora Isabela Pordeus completou que não se pode gerar 

expectativa. Professor Mauro Abreu mencionou que não há certeza sobre data de 

retorno daquelas atividades práticas, nem na Universidade, nem nas Unidade Básicas 



de Saúde onde os alunos realizam o internato. Professora Andréea Vargas apontou 

que há uma comissão da PROGRAD que estuda uma solução única e abrangente. 

Assim, professor Mauro verificaria com o professor Ênio Vilaça se o Colegiado de 

Graduação recebeu informações sobre possiblidade de retorno. Item 6 - Aula 

Inaugural dos ingressantes em 2020/2 - A seguir a Profa. Isabela pediu a sugestão 

dos membros presentes sobre a data e os temas da Aula Inaugural 2020/2. As 

professoras Júnia Maria Cheib Serra-Negra e Raquel Conceição Ferreira sugerirem 

duas palestrantes e providenciarão o convite. Item 7 – Homologações: na sequência 

foram discutidos e HOMOLOGADOS: a) A Profa. Najara Barbosa Rocha como 

coorientadora da discente Ana Paula Vieira Perdigão Jardim do curso de Mestrado 

Profissional. b) O credencimento da Profa. Ivana Márcia Alves Diniz, como orientadora 

de Doutorado, no quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia. c) Bancas e defesas de Teses, Dissertações e Exames de Qualificação 

(relação anexa). d) Pedido de prorrogação de prazo de defesa (relação anexa). Item 8 

– Estágios pós-doutorais - foram APROVADOS: 1) O Registro Pós-Doutoral de 

Aline Fernanda Cruz orientada pelo Prof. Ricardo Santiago Gomez; e de Erick Tasso 

Barbosa Neves orientado pela Profa. Fernanda de Morais Ferreira. Item 9 - Carta de 

anuência para aplicação do questionário – Projeto de Pesquisa - Avaliação do 

impacto do Ensino Remoto Emergencial (ERE) durante a pandemia por Covid-19 na 

qualidade de vida e saúde mental dos estudantes de Odontologia e Fonoaudiologia da 

UFMG – Coordenado pela Profa. Soraia Macari – aprovado; Item 10 - Pedido de 

prorrogação de término do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia 

Buco Maxilo Facial – foi solicitada prorrogação de término para 30 de março de 2021, 

tendo em vista os atrasos provocados pela pandemia, o que foi aprovado. Neste 

momento, foi lembrado pela Profa. Isabela Pordeus que o curso de especialização em 

Implantodontia também deveria solicitar tal procedimento. Com a concordância do 

Colegiado foi solicitado ao Prof. Hugo Alvim que entrasse em contato com o 

coordenador pró-tempore, Prof. Walison Arthuso Vasconcellos, e o orientasse sobre 

realizar esta mesma solicitação e que estaria aprovada a priori para a mesma data; 

Item 11 - Atas dos dias 03 de agosto e 1º de setembro de 2020 – foram aprovadas; 

Item 12 – Outros assuntos -  A palavra foi passada à professora Andréa Maria 

Duarte Vargas que perguntou sobre os credenciamentos que até a presente data 

estão suspensos e se tem previsão de aceitação de novos credenciamentos. A 

Professora Isabela ressaltou que ainda não temos a definição do qualis e, com isso, 

não conseguimos estabelecer critérios para novos credenciamentos. Ainda com a 

palavra a professora Andréa Vargas perguntou se temos alguma previsão para 

realização da eleição dos coordenadores dos cursos. Enquanto a eleição on line não 



for disponibilizada a professora Isabela Almeida Pordeus prorrogará os mandatos que 

já se encontram vencidos, até 30 de dezembro de 2020. 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. 

 

 

 


