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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 1 
realizada em 09 de Março de 2020 2 
 3 
Aos 09 (nove) dias do mês de março de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniu-se na sala 4 
3311, da Faculdade de Odontologia, Campus Pampulha, mediante prévia convocação 5 
individual, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO. A reunião 6 
foi presidida pela professora Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e registrou-se a 7 
presença dos seguintes professores: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 8 
(Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica Odontológica), Antônio Paulino 9 
Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Maria 10 
Cássia Ferreira de Aguiar (Patologia Bucal), Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia), 11 
Raquel Conceição Ferreira (Saúde Coletiva), Andréa Maria Duarte Vargas (Representante 12 
do Mestrado Profissional), Hugo Henriques Alvim (Representante dos Cursos de 13 
Especialização) e a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt. Havendo quórum 14 
regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 15 
ORDEM DO DIA. A Professora Isabela informou sobre os seguintes comunicados: 1) A 16 
CAPES encaminhou a Portaria nº19, de 20 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre os 17 
critérios para distribuição de bolsas e auxílios para pagamento de taxas escolares no âmbito 18 
do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), referente ao período de março de 2020 a 19 
fevereiro de 2021. 2) A diretoria desta Faculdade de Odontologia solicita, através do 20 
memorando 15/2020, que todos os coordenadores dos cursos de especialização deverão 21 
fazer os respectivos registros das atividades de atenção odontológica realizado, para 22 
controle das atividades desenvolvidas nesta Unidade. O Prof. Allyson ainda reforçou sobre a 23 
qualidade e o cuidado com o patrimônio ao utilizá-lo. Ocorreu que o curso de especialização 24 
em implante utilizou a clínica 5 e verificou-se após o uso que não tiveram o devido zelo e 25 
cuidado. E em relação ao protocolo de controle de infecções é preciso seguir rigorosamente 26 
o que indicamos como protocolo de controle de qualidade. Após uma reunião com os 27 
membros da clínica 7, será feito um Procedimento Operacional Padrão – POP, e, 28 
posteriormente, será feita uma reunião ampliada para definir as responsabilidades dos 29 
membros da clínica, do curso, dos estudantes e dos professores. 3) A Pró-Reitoria de 30 
Administração solicitou que nos organizássemos para informar no sistema o número de 31 
pacientes atendidos e seus respectivos procedimentos. O Prof. Hugo Henriques Alvim irá 32 
ajudar a organizar as informações solicitadas. 4) Após uma reunião realizada com os 33 
coordenadores dos cursos de especialização constatou-se o seguinte problema com o 34 
Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Há uma turma de 35 
oito alunos que iniciou o curso no ano de 2016 e titularam com carga horária de 2.000 horas, 36 
porém, a carga horária exigida pelo Conselho Federal é maior. Para que se cumpra o 37 
exigido pelo CFO será aberto novo edital, estes alunos irão se inscrever, cursar o restante 38 
da carga horária e defender. Para as turmas que estão em andamento haverá uma 39 
prorrogação do curso para fevereiro de 2021. A professora Isabela solicitou a cautela de 40 
todos para que o ocorrido não se repita. Posteriormente, foram APROVADOS, nesta 41 
reunião, o credenciamento do Prof. Enrico Antonio Colosimo como co-orientador da 42 
aluna do Curso de Doutorado, área de concentração em Endodontia, Sylia Cury Coste. E o 43 
credenciamento da Profa. Janine Owens como co-orientadora do aluno do Curso de 44 
Mestrado, área de concentração em Odontopediatria, Thiago Peixoto da Motta. Na 45 
sequência foram submetidos para aprovação, em reunião, os Pareceres emitidos pelos 46 
relatores referentes aos Projetos de Pesquisa a serem desenvolvidos pelos alunos: 47 
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TÍTULO DO PROJETO ALUNO ORIENTADOR PARECERISTA NIVEL/ANO 

Revisão sistemática sobre a 
prevalência de deficiência de 
micronutrientes em gestantes 

Fabiane 
Goulart dos 
Santos Silva 

 

Lívia 
Guimarães 

Zina 
 

Loliza Chalub 
Luiz Figueiredo 

Houri 
 

Mestrado 
Profissional 

Desenvolvimento de um modelo 
para avaliação dos serviços de 

práticas integrativas e 
complementares em saúde 

ofertadas na Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte: um 

estudo de avaliabilidade 
 

Isabela 
Rodrigues 

Rocha 
 

Janice 
Simpson de 

Paula 
 

Lívia Guimarães 
Zina 

 

Mestrado 
Profissional 

Ideação, planejamento e tentativa 
de suicídio em escolares 

adolescentes de Belo Horizonte e 
fatores associados 

 

Karlayle de 
Oliveira 
Martins 
Teixeira 

 

Aline Sampaio 
 

Humberto 
Corrêa da Silva 

Filho 
 

Mestrado 
Profissional 

 
Relação entre fatores 

psicossociais protetores e dor 
orofacial: um estudo caso 

controle 
 

Mariana 
Guimarães 
Jorge de 

Alvarenga 
 

 
Mário Vianna 

Vettore 
 

Lívia Guimarães 
Zina 

 

Mestrado 
Profissional 

Desempenho das equipes de 
saúde bucal no Brasil em relação 
às ações de atenção primária a 

saúde 
 

Maria Tereza 
de Abreu 

Scalzo Alves 
 

Renata de 
Castro Martins 

 

Lívia Guimarães 
Zina 

 

Doutorado 

Associação entre gengivite e 
polimorfismos nos genes IL-1 e 

IL-6 em adolescentes 
 

Mariane 
Carolina Faria 

Barbosa 
 

Fernanda de 
Morais 
Ferreira 

 

Luis Otávio de 
Miranda Cota 

 

Doutorado 

Associação entre o estresse 
ocupacional, a desocupação e a 
DTM em mulheres: um estudo 

caso-controle em Belo Horizonte 
- MG 

 

Ricardo Luiz 
de Barreto 

Aranha 
 

Mauro 
Henrique 
Nogueira 

Guimarães de 
Abreu 

 

Júnia Maria 
Cheib Serra-

Negra 
 

Doutorado 

Associação entre provável 
bruxismo do sono e em vigília e 
síndrome alimentar noturna em 

adolescentes 
 

Sara Oliveira 
Aguiar 

 

Júnia Maria 
Cheib Serra-

Negra 
 

Cristiane Meira 
Assunção 

 

Doutorado 

 48 
A seguir foram HOMOLOGADAS as justificativas para a dispensa da assinatura diária da 49 
lista de presença dos seguintes bolsistas: Adriana Aparecida Silva da Costa (Mestrado) e 50 
Thiago Motta Rego (Doutorado). O Colegiado decidiu as seguintes datas para o processo 51 
seletivo dos cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado: 52 
inscrições 13/04 a 15/05, homologação 18/05, processo seletivo 01 a 05/06, resultado 09/06, 53 
recurso até 19/06/2020. Será aberto processo para eleição dos representantes das  54 
seguintes áreas de concentração: Clínica Odontológica, Endodontia, Estomatologia, 55 
Patologia Bucal, Periodontia, Saúde Coletiva e para o Representante do Curso de Mestrado 56 
Profissional de Odontologia em Saúde Pública. A seguir a Professora Isabela relatou sobre 57 
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a sua preocupação em relação ao acompanhamento e avaliação dos bolsistas do Programa 58 
Nacional de Pós-Doutorado – PNPD. Pois, observa-se que alguns bolsistas são presentes 59 
e atuantes e outros nem tanto. É preciso rever alguns aspectos relacionados aos bolsistas 60 
para que eles não sejam subutilizados. Após discussão os membros decidiram que os 61 
bolsistas poderão vir a assinar a lista de presença diária e que deverão entregar um relatório 62 
semestral de suas atividades com o parecer do seu avaliador. E caso esta avaliação não 63 
seja satisfatória ou haja alguma irregularidade com o bolsista a bolsa poderá ser cortada a 64 
qualquer momento. Os bolsistas PNPD serão convocados juntamente com seus tutores para 65 
uma reunião com a Profa. Isabela Almeida Pordeus e o Prof. Mauro Henrique Nogueira 66 
Guimarães de Abreu. Finalizando, a professora reforçou o convite para o Encontro da Pós-67 
Graduação no dia 13 de março, das 14 às 17h00, na sala 3418. Nada mais havendo a 68 
tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a presença de todos e declarou 69 
encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida Aleixo, Secretária, lavrei a presente ata 70 
que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela coordenadora. A assinatura 71 
dos demais membros presentes segue em lista de presença acostada a esta Ata. 72 


