
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia  realizada em 13 de abril de 2020. 

 

Aos 13 (treze) 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), Leniana Santos Neves 

(Representante dos Cursos de Especialização) e o representante discente José 

Alcides de Almeida. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente 

cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. ORDEM DO DIA: aprovar 

as inscrições e seleção dos certames dos programas de Mestrado Profissional, 

Mestrado Acadêmico e Doutorado por meio virtual. Mas, primeiramente, a 

Professora Isabela Pordeus esclareceu sobre as atividades remotas 

administrativas que o Colegiado de Pós-Graduação vem realizando, tais como: 

a homologação do resultado do processo seletivo de Bolsas do Doutorado 

2020, resposta positiva da Capes referente à autorização para aquisição de 

chave de acesso pelo período de um ano da Plataforma Zoom e 

encaminhamento, em 09 de abril ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, do ofício 

síntese com detalhamento das ofertas das disciplinas de pós-graduação por 

meio remoto. Em seguida, a professora Lívia Zina foi convidada a relatar sobre 

o desenrolar do preenchimento da plataforma Sucupira. A docente informou 

que alguns professores estão fazendo as correções no currículo Lattes, e 

devido a esses ajustes de vinculação de produção, as importações de 

documentos estão em processo e estarão prontas antes da data limite de 23 de 

abril, quando o procedimento será encerrado e comunicado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação. Mantendo a palavra com o programa de Mestrado 

Profissional, professora Isabela Almeida Pordeus perguntou para a professora 

Andréa Maria Duarte Vagas qual seria o posicionamento da coordenação 

desse programa acerca da abertura de Edital de certame em 2020 

contemplando, de acordo com as orientações daquela Pró-Reitoria, inscrições 

e avaliações por meio remoto. A professora Andréa Vargas ponderou sobre a 

situação dos possíveis candidatos que, na maioria, são servidores públicos da 
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área de saúde e estão demandados com ações para combater o avanço da 

Covid-19. Também argumentou que as aulas da turma 2020/2º impactaria na 

oferta das disciplinas da turma 2019/2º, tendo em vista a suspensão temporária 

das atividades dessa turma. Assim sendo, seria recomendável realizar o 

processo seletivo no fim de 2020 para ingresso em 2021/1º e em 2021/2º 

ocorreriam duas turmas com um planejamento metodológico mais afinado entre 

os professores daquele programa. Os membros do Colegiado concordaram 

com a sustentação do programa e acreditam que a flexibilização do processo 

remoto será um desafio. Nesse sentido e considerando que o Mestrado 

Acadêmico e Doutorado possuem alunos bolsistas que não podem permanecer 

vinculados às agências de fomento após a data limite estipulada por elas que é 

julho de 2020, foi definida a concentração dos esforços dos docentes para a 

realização da seleção desses dois últimos programas com inscrições de 18/05 

a 19/06 e entrevistas virtuais entre os dias 29/06 a 02/07. Contudo, caberia à 

Coordenação do Colegiado averiguar com a Assessoria Acadêmica da PRPG 

pontos específicos do edital que garantam a viabilidade do mesmo. Cabe 

ressaltar que foi acordada a oferta de todas as vagas aprovadas tanto para a 

demanda regular quanto de ações afirmativas. Por conseguinte, foi agendada 

nova reunião em 20/04 às 9h, para tratar dos avanços conseguidos sobre a 

forma de recebimento das inscrições on-line, sugestões de itens no edital 

esclarecendo sobre a seleção virtual, elaboração de roteiro das entrevistas a 

ser adotado pelas áreas de concentração. 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. 

 

 

 

 

 

 


