
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 15 de junho de 2020. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho 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: Cláudia Silami de Magalhães (Clínica 
Odontológica), Ana Cecília Diniz Viana (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca 
(Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra Negra e Saul Martins de Paiva 
(Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira de Aguiar (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), os 
representantes discentes José Alcides de Almeida e Jéssica Madeira Bittencourt, as 
convidadas da Secretaria Administrativa do Colegiado de Pós-Graduação Luciene 
Aparecida Aleixo e Letícia Aparecida Oliveira. Havendo quórum regulamentar, a 
Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, apresentando 
os informes relativos à Coordenação do Colegiado de Pós-Graduação. 1) 
Comunicados: a) envio dos dados de produções para comporem o relatório 
Sucupira pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação: em 05 de junho do corrente 
encerrou-se o prazo de lançamento e encaminhamento daqueles dados pelos 
programas de Pós-Graduação para a Pró-Reitoria a fim de comporem o citado 
Relatório de 2019. Tal documento tomou dimensões preocupantes. Foi criada pela 
CAPES uma nova modalidade, a Pós-Doc. E como era feito antes? Os lançamentos 
eram executados na aba outro participante indicando como co-autor, banca ou Pós-
Doc. E nesta nova regularização, foi preciso identificar os trabalhos realizados pelos 
Residentes Pós-Doutorais em bancas, resumos (primeiro, segundo e terceiro autor), 
elaboração de artigos, projetos, desvinculá-los e fazer novo vínculo daquelas 
produções desde o início da residência na nova aba Pós-Doc. Considerando que as 
recomendações do preenchimento do software não aceita dupla vinculação, está se 
fazendo todas as correções, originárias de um erro do próprio sistema. A professora 
relatou que outras correções estão sendo exigidas, tais como: upload de capítulos e 
livros até final de julho e produtos técnicos. Cabe ressaltar que devido ao alto número 
de alunos no programa, prazo curto de resposta e mudanças de regras durante o 
processo, as modificações foram lançadas sem revisões. Contudo, para se fazê-las, 
poderá solicitar documentos aos professores e assim agradeceu, antecipadamente, a 
colaboração. Também alertou que há perspectiva de que o Relatório de 2020 seja 
entregue ainda este ano. B) Bolsa PNPD: prorrogação – o sistema de bolsas estava 
indisponível para lançamento de novos bolsistas. Contudo, a residente Karine Duarte 
da Silva e a Professora Maria Cássia Ferreira Aguiar descobriram uma brecha do 
sistema informada pela CAPES. Para fazer a manutenção das outras bolsas, tendo em 
vista que estão dentro do prazo, será feita a renovação, ainda nesta semana, do 
vínculo das outras bolsistas (Ana Paula Hermont Brazileiro e Tahyná Duda Deps 
Almeida). C e D) Retorno das Atividades Acadêmicas e descrição das atividades 
do segundo semestre: foram realizadas duas reuniões em 09 e 10 de junho, a 
primeira com membros da Câmara de Pós-Graduação e a segunda pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, quando foi discutida a possibilidade de retorno das 
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atividades acadêmicas e verificou-se que a maioria dos programas de pós-graduação 
já estava com atividades remotas em caráter emergencial. Assim sendo, como 
sugestão foi indicada aos cursos que estavam em suspensão temporária, 
organizarem-se e ofertarem as atividades naquela maneira remota. Importa registrar 
que o primeiro semestre letivo de 2020 encerraria conjuntamente visando o início 
concomitante do segundo semestre letivo de 2020 para Graduação e Pós-Graduação. 
Foram sinalizadas algumas flexibilizações, por exemplo: o aluno justificar que não tem 
condições de fazer as atividades remotas em 2020/1º por não possuir recursos 
tecnológicos e, dessa forma, ser permitido o cancelamento da matrícula na atividade 
sem prejuízo. A outra flexibilização partiu do Pró-Reitor de Pós-Graduação, já 
ventilada pela Coordenação da área de Saúde Coletiva em Odontologia, que seria 
manter os alunos vinculados na disciplina de Estágio Docente e eles atuarem com os 
professores no planejamento do retorno de atividades remotas emergenciais, bem 
como presenciais para os cursos de graduação. Posto isso, professora Isabela abriu 
para discussão entre os coordenadores presentes a possibilidade de adotar essa 
medida pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia, incluindo os alunos do 
Mestrado e Doutorado. Foi unânime entre os participantes a boa receptividade da 
proposta e visando proporcionar a prática clínica aos estudantes, professora Isabela 
Pordeus solicitou aos coordenadores de área que estimulem os alunos a participarem 
de Monitorias de Pós-Graduação tão logo seja permitido pelas autoridades sanitárias. 
E) Outros assuntos: a plataforma Zoom limita o IP de uma máquina abrir mais de 
uma sala simultaneamente, diante disso, professora Isabela disponibilizará um laptop 
à funcionária Letícia Oliveira no intuito de abrir duas salas paralelas e repassar as 
instruções aos Orientadores na condução das defesas virtuais. Considerando que a 
UFMG está disponibilizando o Microsoft Teams gratuitamente entre os professores e 
alunos, recomendou-se utilizar tal ferramenta como opção para mais de duas defesas 
e, também, prática de atividades remotas. 2) Aprovação das atas de Reunião dos 
dias 17 de fevereiro de 2020, 09 de março de 2020 e 18 de maio de 2020: foram 
lidas e aprovadas sem ressalvas. 3) Homologação de aprovações em Ad 
Referendum: a) foram aprovados os recredenciamentos dos Docentes: Felipe Paiva 
Fonseca (Mestrado/Doutorado), Raquel Conceição Ferreira (Mestrado Profissional), 
Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar (Mestrado/Doutorado), Professora Vanessa de 
Fátima Bernardes (Mestrado/Doutorado), Professora Maria Esperanza Cortés Segura 
(Mestrado/Doutorado), Professora Isabela Almeida Pordeus (Mestrado/Doutorado) e 
Ricardo Santiago Gomez (Mestrado/Doutorado), João Henrique Lara Amaral 
(Mestrado Profissional), e b) aprovado o credenciamento específico como 
colaboradora do Mestrado e Doutorado da Professora Juliana Vilela Bastos para 
orientar a Doutoranda Sylvia Cury Costes. D) Pedido de adiantamento de defesa de 
Tese de Aline Fernanda Cruz: aprovada. E) Relatório Final de Residência Pós-
Doutoral de Luciano José Pereira e Lívia Correa Barroso: Professor Saul Martins 
ponderou a importância da residência do Luciano José Pereira no Programa de Pós-
Graduação. Este é professor da Universidade Federal de Lavras, responsável pela 
criação do projeto pedagógico do curso de Medicina daquela Instituição e veio para 
desenvolver uma pesquisa com bolsa de pós-doc sênior da CAPES na FAO. Os 
resultados geraram importantes artigos já publicados. F) Projetos de Pesquisa: foram 
aprovados os projetos de pesquisa de Elizabeth Emília dos Santos, Camila Mundim 
Palhares e Iara Souza Neves Braga, as três do Mestrado Profissional, e Isabela Melo 
Martins – Mestrado em Odontopediatria. G) Processo seletivo para o Edital 05/2020 
– Fomento à Formação em Extensão Universitária no âmbito da Pós-Graduação: 
as inscrições ocorreram de 02 a 09 de junho e processo seletivo ocorreu em 10 e 
12 de junho de 2020. Os membros da Banca foram professoras Viviane Gomes, 
Andréa Maria Duarte Vargas e Najara Barbosa da Rocha. Duas alunas do Mestrado 
Profissional se inscreveram, Morgana Almeida Souza de Morais e Raquel Souto Silva, 
e da graduação foram 04, contudo, somente uma pode participar por atender aos 
requisitos do edital, qual seja a aluna Caroline Pereira Sutani Andrade. Professora 



Andréa Vargas afirmou que as candidatas possuem grande potencial e atenderão às 
exigências do Projeto. Nesse sentido, foi discutido o item 4) Definição sobre 
alocação de crédito acadêmico aos alunos do Mestrado Profissional 
participantes do Projeto de Extensão – Escolas Saudáveis conforme Edital de 
Fomento à Formação em Extensão Universitária no âmbito da Pós-Graduação e 
Processo Seletivo. Tendo em vista que dentre as atividades a serem executadas 
pelas bolsistas estão a dedicação de 12 horas semanais no período de um ano, 
elaboração de materiais e marcação de treinamento de qualificação de professores, 
foram estabelecidos o computo de 02 créditos – 10% do mínimo exigido pelo 
programa de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública para 
integralização. Contudo o lançamento será por semestre de participação. Foram 
aprovados os 5) registros pós-doutoral voluntários de Tatiana Fernandes Araújo 
Almeida (orientadora Tarcília Aparecida da Silva), Rodrigo Keigo Lopes 
Nakagawa (Allyson Nogueira Moreira) e Emilio Prado da Fonseca (Mauro 
Henrique Nogueira Guimarães de Abreu). Partindo para os itens finais da pauta, 
pelo item 6) foi pedida a Prorrogação de prazo para Exame de Qualificação e 
Defesa de Tese: alguns alunos tiveram o andamento dos seus trabalhos prejudicados 
pelo distanciamento social imposto pela COVID-19, ver relação anexa. Os motivos 
foram expostos e ponderados pelos orientadores/coordenadores de áreas presentes. 
As justificativas foram acatadas e estabelecido novo prazo de defesa máximo de três 
meses para todos. Decorrente desse assunto, foi levantada a questão de flexibilizar as 
defesas quanto à apresentação de artigos publicados. Professor Luís Cota 
argumentou que uma das suas orientandas, Bianca Espósito, está com dois artigos 
aprovados e o terceiro sob análise. Professor Saul completou que como muitas 
revistas estão recebendo muitos artigos e, por isso, estão restringindo a liberação dos 
aceites. Assim sendo, foi consenso avaliar quais alunos estão nesta situação, 
incluindo os que são bolsistas, para que em 22 de junho, data da próxima reunião de 
Colegiado, possa ser definida uma data de defesa nestes casos. Esse assunto 
permeou penúltimo item da pauta – 7) Processo Seletivo: andamento das 
inscrições e organização das arguições: como há indefinições quanto às datas do 
calendário acadêmico e risco de se perderem bolsas, se faz necessária aquela 
apuração dos alunos que estão recebendo bolsas e participando do processo seletivo 
para ingresso no Doutorado, bem como aqueles que estão finalizado o Doutorado, no 
intuito de preservá-las. 8) Outros assuntos: Professora Isabela Pordeus encerrou 
esta sessão pedindo o relato dos professores quanto ao desenvolvimento e adesão 
das atividades remotas, já que as pessoas estão mais disponíveis e suscetíveis em 
trabalhar virtualmente. Os registros foram de que: não houve prejuízo do 
desenvolvimento do conteúdo, maior rendimento das aulas, alunos mais participativos, 
convites aceitos por professores externos para participarem das atividades e 
possiblidade de se manter algumas tarefas quando do fim do distanciamento. 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. 

 

 

 


