
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 13 de julho de 2020. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de julho 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: Ana 
Cecília Diniz Viana (Endodontia), Ricardo Alves de Mesquita (Estomatologia), 
Júnia Maria Cheib Serra Negra (Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira de 
Aguiar (Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), os 
representantes discentes José Alcides de Arruda e Jéssica Madeira Bittencourt, 
professores convidados, por motivo de férias, Mauro Henrique Nogueira 
Guimarães de Abreu (Subcoordenador), Andréa Maria Duarte Vargas 
(Mestrado Profissional), Raquel Conceição Ferreira e Ana Cristina Borges de 
Oliveira (Saúde Coletiva), a funcionária Letícia Aparecida Oliveira da Secretaria 
Administrativa do Colegiado de Pós-Graduação. Professora Cláudia Silami de 
Magalhães justificou a ausência por motivo de férias. Havendo quórum 
regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a 
reunião, partindo para o ponto da pauta. 1) Comunicados: Professora Isabela 
Pordeus comentou sobre os pedidos de vista das notas da arguição oral e 
análise de currículo de três candidatos do processo seletivo de mestrado e 
doutorado 2020. Esclareceu que foi detalhada a pontuação da avaliação 
curricular a fim de demonstrar quais eram os pontos alcançados pelos 
interessados, uma vez que a candidata ao mestrado em periodontia, Laryssa 
Helena Martins Félix, por meio de argumento escrito, indagou que atendia aos 
itens exigidos em edital, contudo foi necessário aquele detalhamento da banca 
de currículo, tendo em vista que o parâmetro é de conceder pontos por mérito a 
quem mais atividades desenvolveu até o limite de pontuação estabelecida. O 
candidato Emílio Henrique Rocha Gonçalves Ferreira também solicitou pedido 
de vista das avaliações, tendo recebido tanto pela banca de currículo como de 
arguição oral o relatório com dados sobre o seu desempenho. Contudo, 
interpôs recurso em 11 de julho. Nesse sentido, Professora Isabela determinou 
o encaminhamento desse pleito àquelas bancas e convocou os membros do 
Colegiado para reunião em 16 de julho no intuito de votar o parecer de análise 
do pedido e remeter o teor da decisão ao interessado. A candidata Mirian 
Fernandes de Castro Braga pediu vistas no intuito de ter ciência de quais 
pontos precisariam ser melhorados para outra oportunidade. Encerrado o 
período de recurso e, se não houver movimentações na classificação dos 
candidatos aprovados e classificados, a Coordenação do CPGO encaminhará 
à Pró-reitoria de Pós-Graduação o pedido de expansão das 14 vagas 
remanescentes para atender os melhores candidatos aprovados, mas não 
classificados no processo seletivo e assim ocupar as vagas. Ainda sobre o 
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tema processo seletivo, professora Isabela demonstrou preocupação com o 
certame de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial cuja turma ingressaria 
em agosto. Além dos impedimentos de registro acadêmico, as atividades 
clínicas estão com suspensão temporária. Sobre esse assunto professor Mauro 
Henrique, como convidado desta reunião, informou as deliberações tomadas 
pela Comissão de Apoio ao Enfrentamento da Covid-19 na FAO/UFMG. Ele 
detalhou que em 07 de agosto os membros dessa comissão se reunirão e 
definirão atividades práticas de forma escalonada, bem como o retorno dos 
atendimentos de Urgência e Emergência das clínicas da Unidade. O setor de 
planejamento de obras da Instituição tem prestado assessoria e executado 
serviços de arquitetura visando proporcionar a volta segura aos docentes e 
discentes, como por exemplo, análise da exaustão do ar condicionado das 
clínicas de graduação, reforma física e melhoria do acesso à tecnológica do 
CME. Em outra frente, a Diretoria da Faculdade empenhou-se na compra de 
equipamento de proteção individual para atender alunos, professores e 
técnicos administrativos que atuarão naquele retorno da Urgência e 
Emergência. Professor Mauro citou os detalhes do layout da Clínica 7, sob 
responsabilidade da Pós-Graduação, o que a faz melhor preparada para o 
recebimento de usuários internos e externos. Contudo, Professora Isabela 
ponderou que esse espaço tem prioridade para os cursos de especialização, 
tendo em vista que há turmas pendentes de conclusão por uma única disciplina 
prática e as atividades de outros cursos de especializações vigentes, de acordo 
com exigência do Conselho Federal de Odontologia, possuem carga horária 
robusta com 80% de prática clínica. Neste momento, a presidente pediu para 
fazer uma inversão da ordem da pauta, pois o professor Hugo Alvim, 
representante dos cursos de Especialização, teria compromisso e gostaria de 
apresentar as demandas de discentes e docentes. Segundo o professor Hugo, 
os cursos estão se articulando para ofertar disciplinas teóricas por meio do 
ensino remoto emergencial, no entanto, essas atividades contemplam 
somente 10% da carga horária total do currículo, assim sendo, é preciso 
estudar e prever o retorno presencial. Professora Ana Cecília ponderou que 
outras Instituições de Ensino privado estão se organizando para o retorno e os 
nossos estudantes necessitam do conhecimento prático a fim de conseguirem 
título de especialista para atuação no mercado de trabalho. Diante disso, 
Professora Isabela sugeriu uma reunião entre os coordenadores e 
subcoordenadores das especializações a fim de analisar e propor à Comissão 
de Apoio ao Enfrentamento da Covid-19 a permissão da volta dos cursos de 
Especialização junto com as atividades de urgência da Faculdade de 
Odontologia. Professor Hugo ficou responsável de verificar entre os 
coordenadores a data e horário. Cabe ressaltar que a UFMG determinou como 
15 de agosto a data de limite para oferta de atividades referentes ao primeiro 
período letivo de 2020 no Sistema Acadêmico, portanto, a reunião tem caráter 
de importância. Indicação de membro da Comissão Local de 
acompanhamento das atividades remotas emergenciais: a Câmara de Pós-
Graduação designou Comissão específica para acompanhar a implantação e 
execução das atividades remotas emergenciais na UFMG e sugeriu aos 
Diretores das Unidades Acadêmicas a designação de comissões locais, as 
quais assessorariam aquela comissão central. Neste sentido, foram sugeridos 
os nomes: Programa de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde 
Pública: Lívia Guimarães Zina (Docente) e Raquel Souto Silva (Discente), 



Programa de Mestrado Acadêmico e Doutorado: Raquel Conceição Ferreira 
(Docente) e Leonardo Franchini Pan Martinez (Discente Doutorado), Programa 
de Especializações: Rodrigo Hermont Cançado (Docente) e Nayara Eliza 
Freire dos Santos (Discente – Dentística), Técnico Administrativo em 
Educação: Victor Felipe Alves. Professora Isabela Pordeus retomou ao 
primeiro assunto da pauta Postergação, pela UFMG, do registro acadêmico 
e matrícula dos candidatos ingressantes em 2020/2 e destacou que foram 
pensadas outras formas de adiantar o vínculo dos candidatos aprovados e 
classificados, entretanto, não é viável e assim sendo o programa somente os 
absorverá em 30 de novembro, data de início do segundo período letivo. A 
professora Andréa Vargas, coordenadora do Programa de Mestrado 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública, reconsiderou não realizar o 
processo seletivo para ingresso em 2020/2, após alerta da professora Isabela 
Pordeus sobre o início e término desse segundo período letivo em meses tidos 
com de férias e recesso escolares. A opção foi de não incorporar vagas no ano 
de 2020. Para encerrar a discussão do evento, tratou-se do item Elaboração 
do plano de disciplinas stricto e lato sensu, professora Isabela Pordeus 
informou que para 2020/1º as disciplinas que não tinham sido previstas e que 
poderão ser executadas em caráter remoto emergencial são Estudos 
Avançados III (de todas áreas de concentração), Seminários de Pesquisa em 
Odontologia II e IV. A disciplina de Estágio Docente que foi prevista, mas por 
conter conteúdo prático, terá a sua continuidade mediante acompanhamento e 
participação dos alunos da Pós-graduação stricto sensu nos planejamentos 
didáticos do retorno remoto emergencial dos alunos da graduação. O 
representante dos estudantes José Alcides de Arruda ponderou que os 
discentes do Doutorado gostariam de ter a oferta da disciplina de Bioestatística 
II e Epidemiologia II desvinculadas em 2020/1º. Foi esclarecida pelos 
professores coordenadores da disciplina a impossibilidade do pedido, haja vista 
a concomitância dos conteúdos ministrados. Então o representante pleiteou a 
reoferta das atividades em 2020/1º mesmo sem adesão de 100% dos alunos. A 
coordenação da disciplina estudará a proposta e responderá sobre a 
viabilidade, pois estão envolvidos em outras demandas para implantação do 
ensino remoto emergencial para a graduação. Os coordenadores das áreas de 
concentração em Estomatologia e Patologia Bucal pretendem manter a oferta 
das disciplinas de Estudos Clínicos e Laboratoriais em Estomatologia e 
Patologia Bucal I e II em 2020/1º. Para tanto, Professora Isabela lembrou a 
necessidade desse grupo estar atento na elaboração do plano didático com 
cronograma de atividade síncronas e assíncronas, disponibilização de 
bibliografia remota, indicação de plataforma, enfim, rechear a justificativa com 
detalhes, recordando que essas disciplinas são definidas como conteúdo de 
caráter prático e, desta forma, será avaliada a sua permanência em 2020/1 
pela equipe de assessores da PRPG. Com objetivo de construir uma proposta 
coletiva e uniforme, a presidente solicitou que todos enviassem os planos 
detalhados até o dia 31 de julho, para que em reunião do dia 03 de agosto se 
faça um afinamento do documento a ser encaminhado àquela Pró-reitoria. 
Aprovações das atas de reunião de 15 de junho, 22 de junho e 03 de julho 
de 2020, foram aprovadas e somente a do dia 22 de junho que teve duas 
ressalvas – fazer a inclusão dos pedidos das alunas Luiza Cruz Guimarães e 
Mirna Rodrigues Costa Guimarães sobre a flexibilidade de apresentar somente 
um artigo para defesa de tesa da primeira e exame de qualificação da segunda.  



Homologação de Aprovações Ad Referendum: a) Recredenciamento 
Docente: Maria Cássia Ferreira de Aguiar – aprovado pelo Colegiado. b) 
Bancas e defesas de Teses, Dissertações e Exames de Qualificação 
(relação anexa) – aprovadas. c) Pedido de prorrogação de prazo de defesa 
– relação anexa – aprovadas. A professora Andréa Vargas verificará no 
programa de Mestrado Profissional quais são os alunos que estão previstos 
para defenderem até 31 de julho do corrente ano e ainda não solicitaram 
marcação de defesa nem pedido de prorrogação de prazo. Pedirá aos 
orientadores que juntos com seus orientandos faça contato com o Colegiado 
para acerto de situação. Foi dado ciência aos membros do CPGO da Carta de 
aceite de Francesco Ricardo Bernales Sender: o interessado é de origem 
peruana e pleiteará uma bolsa de estudos em seu país de origem. Sendo 
aprovado, pretende se inscrever no mestrado em odontologia na área de 
concentração em Clínica Odontológica, desenvolvendo projeto de pesquisa 
vinculado à Linha de Pesquisa em Propriedades Físicas, Químicas e Biológicas 
dos Materiais Odontológicos. Foi elaborada e encaminhada correspondência 
de aceite do registro e matrícula do interessado neste programa, mediante 
condição de recebimento da bolsa de estudos em 2021/2. Aprovações de 
Estágio Pós-doutoral voluntário: Aline Maria do Couto (orientadora Maria 
Cássia Ferreira de Aguiar) e João Gabriel Silva Souza (Raquel Conceição 
Ferreira) – foram aprovados. Outros assuntos: Professora Raquel Conceição 
Ferreira reiterou o pedido de coorientação do discente Antônio Paulo Gomes 
Chiari pela professora Maria Inês Barreiros de Senna. Fará reenvio do pedido 
para análise da Coordenação do Colegiado. A Representante dos estudantes, 
Jéssica Madeira Bittencourt, pontuou sobre como proceder nos casos de 
projetos de pesquisa aprovados pelo colegiado cujo desenvolvimento está 
inviabilizado pela pandemia do novo coronavírus. Professora Júnia Serra-
Negra também apresentou essa demanda dos alunos da Odontopediatria. 
Professora Isabela Pordeus respondeu que é preciso dar ciência à 
coordenação de mudanças realizadas nos projetos, por meio dos resumos, a 
fim de efetuar o lançamento na base de dados do Sucupira. Nesse sentido, 
orientou que os coordenadores das áreas de concentração e Mestrado 
Profissional averiguem quais alunos tiveram projetos modificados em razão da 
pandemia. E, também, requereu da secretaria administrativa do Colegiado de 
Pós-graduação apurar quem já entregou o projeto, quem está pendente, 
daqueles que apresentaram quais já foram analisados e quais se encontram 
com os pareceristas. Jessica Bittencourt apresentou um segundo ponto: qual 
seria a colaboração aos estudantes interessados em participar da reunião da 
SBPqO 2020. A Coordenação do Colegiado pediu para identificar alunos de 
graduação e pós-graduação que tiveram resumos aprovados e apresentarão a 
fim de que o Colegiado possa contribuir. Professora Júnia relatou que haverá 
inscrições nesse evento de pesquisadores internacionais com os quais ela 
desenvolve projetos de pesquisa. 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. 

 


