
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 16 de julho de 2020. 

 

Aos 16 (dezesseis) 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), Júnia Maria Cheib Serra Negra 
(Odontopediatria), Vanessa Aparecida Bernardes (Patologia Bucal), Luís Otávio 
de Miranda Cota (Periodontia), o representante dos discentes José Alcides de 
Arruda, professores convidados, por motivo de férias, Mauro Henrique 
Nogueira Guimarães de Abreu (Subcoordenador), Raquel Conceição Ferreira e 
Ana Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva). Havendo quórum 
regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a 
reunião, partindo para o ponto da pauta. 1) Homologação dos pareceres da 
interposição de recurso contra o resultado da seleção Edital Regular 
02/2020 Mestrado e Doutorado impetrado por Emílio Henrique Rocha 
Gonçalves Ferreira: Professora Isabela Pordeus explicou, como Presidente da 
Banca de Currículos, que o interessado não apresentou comprovante de 
capítulo de livro mencionado no currículo Lattes. Ele também informou que é 
professor e coordenador, contudo a professora explicou que o item 3.3 da 
avaliação curricular refere-se a “orientações e coorientações (em andamento 
ou concluídas) de estudantes”. Notadamente no item 3.3.2 destina-se à 
orientação de estudantes de cursos de especialização. Desta forma, como o 
candidato afirmou ser professor ou coordenador de curso não lhe confere 
pontuação nos quesitos mencionados. Finalizada sua explicação, solicitou ao 
professor Luís Cota, como representante da Banca de Arguição Oral da área 
de Endodontia e Periodontia, que informasse os pontos observados por 
aqueles membros. Ele esclareceu que nos itens clareza e objetividade, o 
candidato se perdeu em sua apresentação, desviando do tema proposto no 
projeto protocolizado como requisito de inscrição. Além disso, professora Ana 
Cecília Diniz Viana reforçou a inadequação do projeto de pesquisa do 
candidato ao que se propõe o certame, sendo aquém do que se espera pelo 
Programa de Pós-Graduação, em especial uma pesquisa de Doutorado. 
Professora Isabela Pordeus esclareceu que a primeira análise dos documentos 
curriculares foi realizada por outro membro da banca nomeada, por isso o 
levantamento da sua reavaliação estava livre de vícios. Assim sendo, os 
pareceres que tinham sido encaminhados para ciência foram colocados em 
votação e aprovados pelos presentes. A professora reforçou que se o 
candidato recorrer da decisão, essa reconsideração será avaliada por instância 
superior, neste caso, a Congregação da Faculdade de Odontologia, posto isto, 
seria aguardar para finalização do processo seletivo. Embora a pauta fosse 
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única, a Presidente pediu a inclusão de dois itens: a) pedido de prorrogação 
de defesa de dissertação da acadêmica Amanda Roberta Ribeiro Lopes 
Scarpelli em 30 dias e b) orientações da chamada CNPQ de bolsas. Para 
aquele primeiro item, a professora Raquel Conceição Ferreira, convidada para 
esta atividade, apresentou a justificativa da aluna, qual seja: ao ingressar no 
curso de Mestrado em 2018/2, a aluna trancou a matrícula por motivo de 
gravidez, e neste primeiro período letivo de 2020, devido a pandemia do novo 
coronavírus, houve uma alteração do projeto de pesquisa que trataria de 
entrevistas com profissionais do Sistema Único de Saúde sobre indivíduos  
com necessidades especiais para uma revisão sistemática. Comentários 
finalizados, os membros votaram pela dilatação de prazo pedido pela 
interessada. Referente ao segundo item, Professora Isabela Pordeus comentou 
sobre a live ocorrida em 15 de julho que explicou os critérios a serem 
implementados para concessão de bolsas CNPQ aos programas de pós-
graduação. Diante disso, solicitou aos presentes auxílio para elaboração de um 
projeto relacionado às linhas de pesquisas com as áreas de concentração a fim 
de atender a demanda daquela agência de fomento. Acrescentou que o prazo 
limite de submissão do documento único é 27 de agosto do corrente ano. 
Nesse sentido, e tendo em vista que alguns professores se encontram em 
férias, organizará encontros para alinhamento de ideias no intuito de construir 
conjuntamente a proposta. Ficou definido o primeiro encontro para 20 de julho 
de 2020, às 9h por meio da plataforma Zoom. 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. 

 

 

 


