
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 17 de dezembro de 2020. 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h, 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: Mauro Henrique Nogueira 
Guimarães de Abreu (Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica 
Odontológica), Ana Cecília Diniz Viana e Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho 
(Endodontia), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra Negra e 
Saul Martins de Paiva (Odontopediatria), Vanessa de Fátima Bernardes (Patologia 
Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Raquel Conceição Ferreira e Ana 
Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Andréa Maria Duarte Vargas e Lívia 
Guimarães Zina (Mestrado Profissional), o representante discente José Alcides de 
Almeida Arruda e a Profa. convidada, coordenadora da Clínica 7 da Pós-Graduação, 
Isabella Faria da Cunha Peixoto. Havendo quórum regulamentar, a Senhora 
Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, partindo para o ponto 
da pauta. 1) Comunicados: a) Em 18 de dezembro de 2020 ocorrerão as eleições para 
os cargos de Coordenador/a e Subcoordenador/a do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia Mestrado Profissional e Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
áreas de concentração (Mestrado Acadêmico e Doutorado). Foi recomendado à 
Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação o envio de mensagens de alerta nesta 
sexta-feira, relembrando aos professores participarem do processo eleitoral. José 
Alcides de Arruda esclareceu que houve uma chapa única dos representantes dos 
discentes e a eleição ocorreu entre os dias 09 e 11 de dezembro por meio do 
formulário do GoogleForms. O público participante contabilizou 62 estudantes que 
registraram seus e-mails e CPF’s no intuito de validarem o processo eleitoral. 
Professora Isabela Pordeus solicitou que os documentos relativos à consulta sejam 
encaminhados ao Colegiado a fim de elaborar e publicar um arquivo único de novos 
coordenadores e subcoordenadores, bem como representantes discentes. A 
Presidente também agradeceu a disponibilidade de todos os membros do CPGO em 
participar da reunião de homologação do processo eleitoral em 28 de dezembro, a 
qual será presidida pelo Professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu. b) 
Professora Isabela Pordeus apontou que o Programa Nacional de Pós-Doutoral da 
CAPES não está aberto para lançamento de novos bolsistas. Nesse sentido, a saída 
da residente pós-doutoral Ana Paula Brazileiro Vilar Hermont, por motivos pessoais, 
finalizará a terceira cota de uma bolsa neste ano de 2020. Cabe mencionar que o 
Programa de Pós-Graduação permanece com duas bolsas PNPD. É importante 
observar a tentativa da CAPES de finalizar esse tipo de fomento, sobretudo com o 
achatamento dos prazos de quaisquer tipos de implementações, alterações nos dados 
cadastrais dos participantes vigentes e a exclusão do mês de fevereiro do citado 
cronograma de implementação. Diante da defesa de Marcela Faria de Moura e a 
desistência de Thiago da Motta Rego, retornaram duas bolsas Capes ao Programa. 
Nesse sentido, seguindo a ordem classificatória dos selecionados Ricardo Luiz de 
Barreto Aranha seria o primeiro excedente, porém desistiu. Assim, partiu-se para os 
próximos nomes Gabriela Luiza Nunes Soares e Valéria Silveira Coelho. As 
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candidatas foram orientadas a prepararem a documentação cartorial, a fim de que dia 
04 de janeiro de 2021, professora Isabela possa fazer as implementações. Professora 
Andréa Maria Duarte Vargas elucidou que o Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia em Saúde Pública pleiteou 07 bolsas na Fundação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais, entretanto não foram contempladas. A presidência dessa Fundação 
comunicou que em um cenário futuro de melhora da alocação de recursos, as 
demandas dos programas possam ser reavaliadas e submetidas à nova seleção. c) 
Professora Isabela Pordeus convidou professora Isabella Peixoto para relatar sobre o 
refinamento do relatório do retorno das atividades que não se adaptaram ao modo 
remoto em janeiro de 2021. Em um dos documentos averiguados não houve a 
coincidência dos nomes dos professores contidos no formulário encaminhado à Pró-
reitoria de Pós-Graduação e no formulário de composição de equipe endereçado à 
Fundep, em especial nos cursos de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial e Ortodontia. Em reunião do Departamento da Odontologia 
Restauradora no dia 16 de dezembro de 2020, quando questionado pela professora 
Isabella Peixoto, professor Allyson Nogueira Moreira, Diretor da Faculdade de 
Odontologia, esclareceu que não seria possível o retorno de cursos de 
especializações com professores voluntários e terceirizados. Dessa forma, a equipe 
coordenadora do curso de Especialização em Ortodontia se reuniria em 17 de 
dezembro para ajustar a proposta. Por outro lado, não houve manifestação da equipe 
da Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Importa ressaltar que a tramitação 
desse relatório passará por aprovação da Comissão de Apoio e Enfrentamento da 
Covid-19 e encaminhado à Congregação. Considerando que o documento foi redigido 
por muitas mãos, competirá a cada colaborador se responsabilizar pela sua parte por 
meio de assinatura. Nessa perspectiva, depois de coletar as assinaturas e anexar as 
indicações dos professores do quadro, a proposta final seguirá para análise e parecer 
daquela comissão. Professora Isabela Pordeus complementou que o envio fracionado 
das informações poderia atrasar ainda mais o processo autorizativo. d) A Pró-reitora 
de Recursos Humanos encaminhou ofício suspendendo o projeto de concessão da 
jornada especial de 30 horas em toda UFMG, com exceção da Hospital das Clínicas.  
A Seção de Pessoal da Odontologia elucidou que a partir do dia 01 de janeiro de 2021 
retornarão os horários das 40 horas nos pontos eletrônicos e as chefias devem se 
programar para esse retorno, estabelecendo atividades e tarefas para os servidores. 
Professora Isabela Pordeus apontou que algumas características das 30 horas serão 
mantidas, como atendimento ininterrupto no horário do almoço e extensão do 
atendimento um pouco além do horário comercial. Relatou que avaliará as 
particularidades de cada servidor técnico administrativo no caso de retorno presencial. 
2) Votação da ata do dia 30 de novembro de 2020. Colocada em votação, sendo 
aprovadas sem ressalvas. 3) As aprovações Ad Referendum: a) bancas de defesa de 
tese e exame de qualificação, para essa foi a aluna Mariana Saturnino de Noronha e 
para aquela a acadêmica Marcela de Faria Moura. Foram aprovadas. b) Estágio pós-
doutoral de Matheus de França Perazzo: foi aprovado sob a supervisão do professor 
Saul Martins. A pesquisa do residente, aprovada no CNPq, dará sequência ao seu 
trabalho do doutorado. O prazo para implementação da bolsa será janeiro de 2021. 
Professor Saul Martins explanou, também, sobre o resultado de bolsas PQ. Detalhou 
que foram 320 pedidos para 40 bolsas. O ranqueamento observa o mérito dos 
bolsistas e neste ano de 2020 a concorrência foi mais acirrada. Contudo, não se pode 
desistir. É preciso planejar uma estratégia para o aumento de bolsas na área de 
Odontologia. Os itens “c” e “d” foram tratados juntos, pois referem-se ao 
credenciamento como orientadoras permanentes do doutorado das professoras 
Patrícia Carlos Caldeira e Soraia Macari: essas professoras concluíram as orientações 
de mestrado e fizeram a solicitação. Professora Pordeus analisou a evolução 
acadêmica de cada uma pelo currículo Lattes e deferiu os pedidos. As docentes 
Vanessa Bernardes e Cláudia Silami teceram comentários sobre o profissionalismo e a 
colaboração de cada uma em suas respectivas áreas. e) Aprovação do projeto de 



pesquisa da aluna Karlayle de Oliveira Martins Teixeira sob orientação das 
professoras Aline Sampaio, Patrícia Zarzar e Raquel Conceição Ferreira. Foi aprovada 
a mudança do tema devido à pandemia. 4) Aprovação do relatório da Comissão Local 
de Acompanhamento do Ensino Remoto Emergencial na Pós-graduação em 2020-1: 
Professora Raquel Ferreira reformatou os resultados já apresentados, incluindo as 
suas interpretações. Em uma análise geral, as respostas foram claras e satisfatórias, 
houve boa condução e ajuste das pesquisas, enfim, boa adaptação ao ensino remoto. 
Foi recomendado fazer a postagem do relatório na página web do Programa e divulgá-
lo por e-mail aos estudantes e docentes. Professora Isabela Pordeus entendeu que 
seria importante abrir uma aba na página eletrônica a fim de registrar o histórico e 
evolução do E.R.E. na Pós-graduação. Ela agradeceu e elogiou ao trabalho de equipe 
da Comissão e solicitou, à Professora Raquel Ferreira, um pequeno texto introdutório 
para incluir naquela chamada de abertura virtual. 5) Discussão dos critérios para 
credenciamento de novos docentes permanentes nos Programas de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado: Professora Isabela Pordeus 
introduziu o assunto e abriu para discussão dos presentes. Professora Cláudia Silami 
apontou que há solicitação de credenciamento de professores do Departamento da 
Odontologia Restauradora, os quais têm expectativas de serem aceitos. Concorda que 
a definição de critérios minimizará as perdas futuras. Professor Saul Martins 
recomendou a criação de uma comissão para absorver as novas instruções exigidas 
pela CAPES para propor algo ao Colegiado. Professora Isabela Pordeus concordou 
com esse ponto e Professor Antônio Paulino complementou que tanto a montagem 
como o retorno das propostas sejam céleres para que os solicitantes não esperem por 
mais tempo. Durante as discussões levantaram-se os seguintes pontos: os critérios 
são balizadores para uma análise imparcial dos méritos dos docentes, enquanto esses 
critérios são elaborados, os docentes cujos processos estão em tramitação podem 
atuar como colaboradores nas orientações e, sendo deferido seus pedidos, 
assumirem-nas. Todos estão de acordo com a inclusão do item planejamento de 
carreira, o qual permitirá ao avaliado e avaliador verificar resultados propostos. Então, 
indicou-se a comissão com os seguintes membros: Professores Mauro Henrique 
Guimarães de Abreu, Saul Martins de Paiva, Lívia Guimarães Zina e Felipe Paiva 
Fonseca. Determinou-se o envio do arquivo de planejamento e produtos técnicos do 
Mestrado Profissional no intuito de dar ciência das exigências do programa e marcou-
se uma reunião de apresentação da primeira proposta da comissão aos membros do 
CPGO em 11 de fevereiro de 2020 às 9h por meio da Plataforma Zoom. Professora 
Isabela Pordeus comentou que será importante manter participação de titulares e 
suplentes para decisões mais colegiadas. Também recomendou aos professores 
atualizarem os seus currículos Lattes, preencherem os indicadores bibliométricos, 
premiações e participação em periódicos, bem como acompanharem as atualizações 
dos perfis dos egressos orientados. Reforçou que em janeiro de 2021, quando estiver 
coletando os dados do relatório Sucupira contará com a disponibilidade de cada um 
dos professores por meio de reuniões virtuais para formatação de informações. 6) 
Indicação de parecerista para analisar o pedido de credenciamento da residente pós-
doutoral Karine Duarte da Silva como coorientadora da acadêmica de Mestrado 
Michelle Danielle Porto Matias – orientanda da professora Maria Cássia Ferreira de 
Aguiar. Foi definida a professora Júnia Maria Cheib Serra Negra, a qual solicitou à 
secretaria da Colegiado o envio dos documentos do requerimento e critérios de 
análise. 6) Votação do parecer elaborado pela professora Ana Cecília Diniz Viana 
acerca da indicação do Professor Henrique Pretti como coorientador no projeto de 
dissertação de Mestrado em Clínica Odontológica de Rodrigo Xavier Silveira de 
Souza: a conclusão do parecer foi pelo indeferimento da indicação, tendo em vista que 
o professor interessado não atende aos critérios exigidos pelo Programa de Pós-
graduação. Desta forma, os membros do CPGO acompanharam o voto da parecerista 
e mantiveram o indeferimento. 8) Aprovação dos resultados dos Editais de monitoria 
de Pós-Graduação: Os Departamentos de Odontologia Social e Preventiva e Saúde 



Bucal da Criança e do Adolescente ofertaram vagas de monitoria em disciplinas da 
graduação e pós-graduação para 2020/2. Professora Raquel Ferreira observou que o 
primeiro Departamento tem mantido semestralmente o lançamento dos editais de 
monitoria e proporcionado aos alunos práticas de docência. Professor Saul Martins 
também apontou que as vagas dos editais têm estimulado a participação dos 
discentes em projetos de extensão, como é o caso da seleção do Departamento de 
Saúde Bucal da Criança e do Adolescente. Foram homologadas as aprovações dos 
candidatos. 9) Aprovação do registro pós-doutoral voluntário de Vivianne Carvalho da 
Cunha Trajano – sob supervisão da professora Raquel Conceição Ferreira: a 
professora supervisora explicou que a residente a assiste em um projeto direcionado à 
saúde bucal de idosos. Por meio dessa residência será trabalhada a validação de 
instrumentos visando avaliar o perfil de profissionais da enfermagem e cuidadores de 
idosos. O projeto está aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG. Assim, o 
vínculo pós-doutoral foi aprovado. 10) Pedido de contatos pessoais de egressos do 
curso de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública – para envio de 
pesquisa intitulada “Egressos de um Mestrado Profissional em Saúde Pública” da 
acadêmica Camila Mundim Palhares – Mestrado Profissional: o pleito da discente foi 
indeferido conforme a Lei 13079 de 14 de agosto de 2018 que dispõe sobre a 
Proteção de Dados Pessoais. 11) Pedido de prorrogação de prazo para envio, ao 
CPGO, do certificado de proficiência em língua estrangeira pelos candidatos 
aprovados no Mestrado e Doutorado em 2020/2: a data limite estabelecida em Edital 
foi até 16 de dezembro de 2020, entretanto, com as medidas de distanciamento o 
Centro de Extensão da Letras migrou o formato de realização das provas para o meio 
virtual e reduziu o quantitativo de vagas disponíveis. Nesse sentido, a demanda dos 
candidatos não foi atendida na totalidade. Alguns alunos ingressantes no programa de 
pós-graduação em Odontologia stricto sensu ficou para listas de esperas. As próximas 
semanas de provas serão a partir de fevereiro de 2021 e calendário será divulgado em 
janeiro. Assim sendo, foi votada a nova data limite de apresentação dos certificados, 
pelos discentes, para junho de 2021, ressaltando que a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação deve ser consultada para validar a mudança. 12) Outros assuntos: 
Professora Andréa Vargas coordenou o relatório de produtos técnicos do Mestrado 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública, elencados por definição e 
classificação. Cada produto foi resenhado e exemplificado. Solicitou a distribuição do 
texto, para conhecimento, entre os professores. Professor Mauro de Abreu relatou 
sobre as atividades da Comissão de avaliação discente. Foram filtrados os relatórios 
com aprovações parciais ou com ressalvas, nesse sentido, os estudantes foram 
convocados para reunião no dia 21 de dezembro para acompanhamento e orientação. 
Nos momentos finais, Professora Isabella Peixoto pediu um espaço e compartilhou 
com os presentes a mensagem do professor Evandro Aguiar que afirmou ter 
autorização do professor Allyson Nogueira para que professores terceirizados 
pudessem atuar no retorno das atividades que não se adaptaram ao modo remoto na 
Clínica 07 e Núcleo de Cirurgia a partir de janeiro de 2021. No entanto, em reunião 
realizada pelo Departamento de Odontologia Restauradora em 16 de dezembro a 
instrução dada a ela pelo Diretor da Faculdade de Odontologia foi a negação da 
entrada, naqueles ambientes, de professores que não pertençam ao quadro efetivo de 
docentes da Instituição, mesmo que pelo regimento do CPGO seja permitido ao curso 
de Especialização ter 1/3 (um terço) dos seus docentes não contidos naquele quadro. 
Dessa maneira, professora Isabela Pordeus esclareceu que ao elaborar a proposta de 
retorno observou a indicação de professores terceirizados e voluntários nos cursos de 
Especialização em Ortodontia e Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. 
Considerando que esse curso possui atividades realizadas no Hospital Municipal 
Odilon Behrens, pontuou que deveria ser observada a orientação do diretor proferida 
na mencionada reunião departamental acerca do acesso à Clínica 07 e Núcleo de 
Cirurgia, portanto, colocou em votação entre os Membros do Colegiado e foi aprovado 
que somente será permitida a participação de professores terceirizados e voluntários 



no retorno de aulas, em janeiro de 2021, no ambiente da Clínica 07 e Núcleo de 
Cirurgia desde que listados e com expressa autorização da Diretoria da Faculdade de 
Odontologia. Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus 
agradeceu a colaboração de cada um dos professores neste ano de 2020 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. 


