
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia  realizada em 06 de abril de 2020. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 9h, reuniram-se por 

meio remoto utilizando a Plataforma 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 Viana Diniz e Antônio Paulino 

Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca e Ricardo Alves de 

Mesquita (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra Negra e Saul Martins de 

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

(Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Ana Cristina 

Borges de Oliveira e Raquel Conceição Ferreira (Saúde Coletiva), Andréa 

Maria Duarte Vargas (Mestrado Profissional), Hugo Henriques Alvim e Leniana 

Santos Neves (Representantes dos Cursos de Especialização), o 

representante discente José Alcides de Almeida e Letícia Aparecida Oliveira 

(Representante da Secretaria da Colegiado do Pós-Graduação). Havendo 

quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou 

aberta a reunião. ORDEM DO DIA. Aprovação da Ata do dia 17 de fevereiro de 

2020. APROVADA por unanimidade. A Professora Isabela Pordeus informou 

sobre os seguintes comunicados: 1) A PRPG encaminhou ofício solicitando 

resposta até o dia 10 de abril acerca da possibilidade de execução, por meio 

virtual, das atividades didáticas pelos Programas de Pós-Graduação no âmbito 

da UFMG dentro do prazo preestabelecido no Calendário Acadêmico 2020, 

tendo em vista a situação de isolamento social imposto para resguardar a todos 

de contaminação da COVID-19. A professora também alertou do envio, em 03 

de abril, de mensagem eletrônica contendo o documento nº 18/2020/PRPG-

GAB-UFMG e anexos no qual há esclarecimentos das ações negativas 

executadas pela CAPES em relação ao sistema nacional de pós-graduação e 

editais daquele órgão com aberturas de financiamento de projetos para conter 

a contaminação após o fim do isolamento.  Ela apresentou um breve relato do 

contexto nacional mencionando Instituições de Ensino Superior que foram 

afetadas seriamente com o corte de bolsas, como UFAM que possui conceito 4 

em seu Programa de Pós-Graduação em Odontologia e lhe foram retiradas as 

4 bolsas, bem como o CPGO/UNIFESP/Campus Bauru cuja nota é 6 e foram 

suspensas 30 bolsas. Como Presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Odontológica, destacou que esta organização tem feito levantamentos dos 

impactos causados pelos cortes e dos critérios estabelecidos para concessão 

de auxílios. Salientou que tem sido estudada a importância do resgate de 
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ações afirmativas, e mediante a informação contida no artigo 7º das portarias 

18/20 e 21 CAPES, solicitou a esse órgão o encaminhamento das listagens dos 

CPGO’s contemplados com bolsas e taxas a vigorar de março de 2020 a 

fevereiro de 2021, calculadas com base em critérios constantes dessas 

portarias. Relembrou o erro no corte das 6000 bolsas ocorrido em fevereiro do 

corrente, e mediante o exposto, solicitou o empenho dos professores no intuito 

de elaborar projetos de qualidade visando manter a competitividade e o 

desempenho do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG. Para 

exemplificar essa situação, a professora concedeu a palavra ao professor 

Mauro Henrique de Abreu o qual clarificou a estrutura de um projeto de 

Testagem da Comunidade FAO para a COVID-19 com proposta de 

capacitação dessa Comunidade como medida de prevenção em tempos de 

Corona Vírus. O prazo para submissão desse projeto será até o fim do mês de 

abril. Outro investimento, demandado para os docentes, é a dedicação em 

projetos de iniciação científica, haja vista que as bolsas serão concedidas em 

proporcionalidade ao número de projetos submetidos pelos cursos da área de 

saúde. Isto é, como a Odontologia está inserida na área de saúde, se for feito a 

submissão de  1% de projetos dentro da sua respectiva área, esses projetos 

receberão somente 1% do valor da bolsa. Dessa forma, é primordial o 

compromisso dos Professores na elaboração de projetos para fortalecer o 

Programa e ratificar a sua competitividade. 2) Oferta de disciplinas na 

modalidade à distância: a intenção é padronizar o oferecimento, por meio 

virtual, das atividades didáticas das áreas de concentração do CPGO, bem 

como das Especializações. Assim sendo, o entendimento dos docentes do 

Programa em Odontologia em Saúde Pública, foi pela suspensão das 

disciplinas neste semestre, pois não há material suficiente para ser 

disponibilizado no formato EAD. Contudo, visando manter o vínculo com os 

discentes, serão enviados materiais sem caráter avaliativo. Professor Hugo 

Alvim, representante dos cursos de Especialização fez os seguintes informes: 

Dentística: não houve adesão dos alunos para o formato EAD. Implantodontia: 

está na etapa final do curso com uma atividade prática, por isso, não haverá 

adesão ao EAD. Cirurgia e Traumatologia e Buco-Maxilo-Facial: ministrou todo 

o conteúdo previsto, ficando pendentes os seminários. Foi instruído que caberá 

a coordenação desse curso de especialização se organizar e avisar os alunos 

da plataforma a ser utilizada para a realização daqueles seminários. Radiologia 

Odontológica e Imaginologia: optaram por não fazer. A Professora Ana Cecília 

Diniz Viana apresentou a demanda dos alunos da Endodontia que estão sem 

realizar trabalhos remunerados e assim impossibilitados de fazer pagamentos 

de mensalidades. Sensibilizada, tal como a coordenação de Dentística, 

verificará a suspensão do pagamento das mensalidades com a Fundep, mas 

articulará a oferta das aulas no formato EAD pela professora de Bioética. 

Realçou que a outra disciplina ofertada no semestre contém parte prática, o 

que é inviável a execução virtual. A professora Leniana Santos Neves 

assegurou o bom andamento das disciplinas teóricas da Especialização em 

Ortodontia, ficando as atividades práticas para quando normalizar a situação. 

Quanto às áreas de concentração do Mestrado e Doutorado, foi alinhada com 

os alunos, mediante consulta prévia, a oferta de atividades à distância das 

disciplinas de Estudos Avançados e Pesquisa nas áreas de concentração 



correspondentes. Cabe ressaltar que as disciplinas optativas Métodos de 

Investigação em Pesquisa Clínica e Ortodontia de Acompanhamento também 

entrarão nesse formato discutido, contudo Pesquisa Odontológica para 

Crianças com Necessidades Complexas possui extensa carga horária prática o 

que inviabiliza a sua adesão. As disciplinas Epidemiologia e Bioestatística, em 

um total de 30 alunos consultados, 04 justificaram a impossibilidade da 

participação da atividade não presencial, o que foi ponderado pelo professor 

coordenador e lhe deu subsídios para suspender e reofertá-las em outro 

momento. Professores Cláudia Silami e Saul Paiva comentaram que esses 

eventos virtuais devem ser vistos como atividades remotas, pois, em 

comparação com outras Instituições de Ensino Superiores particulares, há 

pouca robustez pedagógica por parte da UFMG. Mediante esse apontamento, 

professor Antônio Paulino se propôs a elaborar uma minuta de consulta aos 

alunos a fim de resguardar ao Colegiado de Pós-Graduação de ações futuras 

de discentes que se sentirem prejudicados. Professora Isabela Pordeus 

retomou a palavra e lembrou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicitou 

que ao enviar o relatório compilado da execução de atividades, seja 

demonstrada a garantia da qualidade pedagógica e o acesso dos estudantes 

às atividades, e evidenciou que tal compilação será avaliada pela Assessoria 

Acadêmica daquela Pró-Reitoria. Em outro momento, depois de vencida essa 

etapa de isolamento, serão bem vindas propostas de atividades totalmente 

virtuais, sobretudo para alunos residentes no interior. 3) Defesas de teses, 

qualificação, dissertação e trabalho de conclusão de curso na modalidade 

à distância. 3.1) Aprovação da defesa de dissertação de Raquel Fabiane 

Nogueira. Foi aprovada por unanimidade. 3.2) Definições sobre defesas 

futuras ainda não agendadas. Foi concedida a palavra para professora Júnia 

Serra Negra que relatou os prós e contras por meio da experiência com o uso 

da Plataforma Zoom na defesa da dissertação de Raquel Fabiane Nogueira. 

Dentre as tarefas que são exigidas pela PRPG está a assinatura, pelos 

membros da banca, de documentos relativos ao ato da defesa. A fim de 

proporcionar tranquilidade aos professores participantes, ficou decidido que 

esses enviarão ao professor orientador as assinaturas digitalizadas que serão 

afixadas ao documento que convertido em formato pdf será encaminhado à 

secretaria do CPGO. A professora Júnia Serra Negra aderiu à utilização da 

plataforma Zoom pelo período de um mês, o que garante acesso aos recursos 

como horário de reunião ilimitado e gravação do ambiente em nuvem. A 

Coordenação do Colegiado questionou a CAPES sobre o uso de recursos do 

PROEX para compra de assinatura da Plataforma pelo período de um ano, 

com objetivo de garantir a realização de defesas das dissertações, teses e 

qualificações. Ainda é esperada a resposta daquele órgão. Foi ressaltado, 

nesta reunião, que o uso da plataforma permitiria que alunos assistissem às 

defesas e elaborassem sinopses da apresentação, o que pode ser considerado 

com atividade didática. Contudo, como nos casos das disciplinas do Programa, 

o professor Luís Otávio Cota relembrou da necessidade de averiguar com os 

alunos concluintes e os que se qualificarão se há interesse em utilizar o meio 

virtual, tendo em vista a limitação de acesso à internet. Paralelo aos dois 

assuntos, os professores presentes apontaram outras possibilidades de 

ambientes virtuais e recomendaram o treinamento pelos interessados do uso 



da ferramenta a fim de garantir o bom andamento da atividade escolhida. 4) 

Processo seletivo para Mestrado Profissional e Mestrado/Doutorado, ficou 

acertado para ser discutido na próxima reunião em 13 de abril das 9h às 11h 

por meio do mesmo ambiente virtual desta. 5) Concessão de Bolsas: 

Mestrado, Doutorado e PNPD. 5.1) Aprovação Processo Seletivo PNPD. 

Professora Isabela abriu o assunto ponderando sobre a revisão da Capes 

quanto à implementação de novas bolsas PNPD. Há duas alunas que 

encerraram suas atividades em fevereiro e não há possibilidade de renovação 

das pesquisas. Solicitou ao professor Saul que compartilhassem a impressão 

do processo seletivo ocorrido em 27 de março. Ele apontou que houve seis 

candidatos, sendo que os três primeiros colocados têm muito que agregar ao 

programa e espera a solução por parte da CAPES no intuito de reter estes 

talentos. 5.2) Homologação da Chamada para Bolsas de Doutorado 

(PROEX/CAPES). Por outro lado, foi exposto pela Professora Isabela Pordeus 

que a CAPES liberou 07 bolsas de Doutorado para 2020/1, contudo até a data 

de hoje nenhuma inscrição tinha sido recebida. Dessa forma, montou-se uma 

força tarefa entre os professores para verificar com os alunos o interesse em 

participar do processo seletivo, almejando implementar novas bolsas e manter 

o padrão de produção científica. Em último caso, se não houver demanda, 

considerando que há alunos excedentes do mestrado, será verificado na 

CAPES a possibilidade de migração dessas bolsas para aqueles candidatos 

excedentes. 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. 
 

 

 

 

 

 


