
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia  realizada em 18 de maio de 2020. 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio 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 (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia Maria 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), Lívia Zina 
Guimarães (Mestrado Profissional), Hugo Henriques Alvim (Representante dos Cursos 
de Especialização) e os representantes discentes José Alcides de Almeida e Jéssica 
Madeira Bittencourt. 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: foi esclarecido o 
aumento do envio de e-mails aos Professores do Corpo Permanente de 
Mestrado/Doutorado e Mestrado Profissional visando dar ciência das atividades que 
estão acontecendo dentro e fora da Universidade e relativos à educação. Foi reforçada 
a data de finalização do preenchimento da Plataforma Sucupira com dados de 2019 
até 05 de junho de 2020, bem como a exigência de atualização dos dados referente 
aos anos de 2017 e 2018. Foi elencada, como uma das indefinições deste momento, a 
nova obrigatoriedade de lançamento de resumos, o que equivale a 10% da pontuação 
e a produção científica com os 90 % restantes. Assim, Professora Isabela solicitou o 
apoio dos membros do Colegiado que levantem entre os seus pares das áreas de 
concentração os resumos de repercussão nacional e internacional para computar 
naquela primeira porcentagem. Será um trabalho detalhado, haja vista que não é um 
hábito dos pesquisadores o lançamento de resumos apresentados na plataforma 
Lattes. A listagem dos resumos deverá conter nome do autor (professor/aluno), título 
do trabalho, veículo de publicação, página e ano. Outro ponto que merece destaque é 
a execução de trabalhos de Iniciação Científica. Tão logo as listagens estejam prontas 
deverão ser encaminhados ao e-mail da professora no intuito de finalizar a tarefa. Ela 
informou que os bolsistas de doutorado selecionados em abril de 2020 tiveram os 
dados implementados no Sistema da agência de fomento nos dias 11 e 12 de maio, 
quase um mês depois da data definida em Edital e enfatizou que não foram 
implementadas, até a data presente, as duas bolsas das candidatas selecionadas para 
o PNPD 2020. A preocupação da Coordenadora é que os Técnicos daquele Órgão 
observem esse contexto e interpretem como um recurso ocioso e proponham o 
cancelamento das referidas bolsas. Dessa forma, a Professora fará acompanhamento 
para dar ciência do fato que ocorrer. Outro ponto que requer vigilância é como reagir 
nos casos de solicitação de dilação de prazo de defesa que foi normatizado pela 
portaria Capes 55 de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre a prorrogação excepcional 
dos prazos de vigência das bolsas de Mestrado e Doutorado no país da Capes. O 
consenso dos membros do Colegiado é de aguardar a provocação de alunos 
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interessados em prorrogar o prazo, para só depois discutir. Porém ficou determinado 
que a fim de requisitar tal benefício será preciso justificar o porquê da prorrogação e, 
nos casos de alunos bolsistas, incluirão a justificativa para assegurar o recebimento da 
bolsa até o prazo solicitado de extensão. Contudo, aqueles que se sentirem 
confortáveis poderão defender dentro prazo por meio de plataforma virtual. As 
professoras Júnia Maria Serra Negra e Cláudia Magalhães Silami testaram e 
aprovaram a Plataforma Zoom, a primeira por duas vezes e trouxe algumas 
experiências as quais estão sendo formatadas como orientações pelo Colegiado de 
Pós-Graduação no intuito de otimizar o uso da ferramenta. É uma forma de antecipar 
às recomendações dada no CEPE (Conselho Pesquisa e Extensão) em reunião do dia 
15 de maio, dentre elas coletar anuência dos envolvidos, sejam discentes e docentes. 
Considerando que o aplicativo permite o uso ilimitado para duas pessoas sem a 
exigência da compra de assinatura, a recomendação é que aluno e orientador façam o 
teste antes da apresentação. Como os custos de assinatura são elevados por causa 
das oscilações da moeda estrangeira, as defesas serão limitas a três salas por turno, e 
também, tendo em conta que os professores participantes estarão no ambiente de 
casa e sujeito a interrupções. 2) HOMOLOGAÇÃO: a) Banca e defesa da tese de 
Doutorado dos seguintes alunos: Larissa Carcavalli Santos Saddi (13/04) e Carla de 
Souza Oliveira (13/05), foram aprovadas; b) Pedido de prorrogação de prazo de 
defesa de Érika Said Monteiro Neves – Mestrado Profissional em Odontologia em 
Saúde Pública de 31 de julho para 31 de outubro de 2020: professora Lívia Zina trouxe 
os argumentos da discente do Programa de Mestrado Profissional em Odontologia em 
Saúde Pública que está como gerente de uma área odontológica municipal na Região 
Centro Sul de Belo Horizonte e, por razão da Covid-19, teve as atividades laborativas 
aumentadas, o que têm inviabilizado a dedicação maior ao programa. Diante da 
justificativa apresentada, os membros do Colegiado homologaram o pedido de dilação 
de prazo. c) Edital PROEX nº 02/2020 – Fomento à Formação em Extensão 
Universitária no âmbito da Pós-Graduação – Ata da Comissão de Avaliação. 
Professora Isabela elogiou o caráter proativo da junção das Pró-Reitorias de Extensão 
e Pós-Graduação no lançamento de Edital com vistas a abordar temas de combate ao 
Covid-19. Os membros da Comissão do CPGO e Cenex/FAO selecionaram os 
projetos e encaminharam aos julgadores. Dos cinco temas apresentados 01 foi 
classificado e confirmado sendo “Escolas Saudáveis” – coordenado pela Professora 
Viviane Elisângela Gomes. Os outros classificados, mas não confirmados, 
protocolizarão recurso para reverter a situação. Os membros do CPGO homologaram 
a participação em conjunto do Colegiado de Pós-Graduação com o Cenex/FAO. 3) 
Concessão de Bolsas/CAPES: Retornado ao assunto de Concessão de Bolas, 
professora Isabela teceu comentários sobre a reunião do CEPE realizada em 15 de 
maio na qual foram apresentadas preocupação da Reitora da UFMG sobre a 
indefinição de data de retorno das atividades presenciais. Dessa forma, será preciso 
um planejamento de toda comunidade para identificar todas as excepcionalidades e 
promover o retorno seguro. Foi esclarecido que as tarefas administrativas do 
Calendário Acadêmico se mantêm em vigência, até que as acadêmicas possam se 
restabelecerem. Sendo assim, o CPGO verificará com seus professores as disciplinas 
que poderão ser ministradas remotamente sem prejuízo do andamento dos dias 
letivos. 4) Indicação de membros para a Comissão de Seleção: Mestrado, 
Doutorado e Mestrado Profissional: considerando que a seleção neste ano será 
totalmente virtual, a organização das bancas contará com três professores, sendo dois 
da área de concentração e um do tema geral. Essa configuração permitirá arguir o 
candidato nos dois temas, geral e específico, com base na bibliografia disponibilizada 
e pelo projeto de pesquisa. Dessa forma, ficou definido – Clínica Odontológica 
(Cláudia Silami e Soraia Macari – específica, Patrícia Zarzar – tema geral, Ivana Diniz 
– suplente), Endodontia e Periodontia (Antônio Paulino Sobrinho e Luís Otávio Cota – 
específica, Renata Martins – tema geral, Ana Cecília Diniz Viana e Andréa Vargas 
(suplentes), Estomatologia e Patologia (Felipe Fonseca e Ricardo Gomez – específica, 



Lucas de Abreu – tema geral, Maria Cássia Ferreira Aguiar – suplente), 
Odontopediatria (Júnia Maria Serra Negra e Saul de Paiva Martins – específica, 
Fernanda de Morais – tema geral, Cristiane Baccin Bendo – suplente), Saúde Coletiva 
(Mauro Henrique Nogueira de Abreu e Raquel Conceição Ferreira – específica, Ana 
Cristina Borges de Oliveira – tema geral, Efigênia Ferreira e Ferreira – suplente), 
Análise de Currículo (Isabela Almeida Pordeus, Sílvia Ferreira e Sousa, Mario Vianna 
Vettore e Joana Ramos Jorge, esta como suplente). 5) Aprovação do quantitativo de 
vagas para Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissional em 2021: Os membros 
trouxeram os números aprovados pelos seus pares das áreas de concentração na 
seguinte distribuição, respectivamente para Mestrado e Doutorado – Clínica 
Odontológica - 4 e 4, Endodontia – 4 e 4, Estomatologia – 5 e 5, Patologia – 5 e 5, 
Odontopediatria – 6 e 8, Periodontia – 3 e 4, Saúde Coletiva - 5 e 6. Totalizando 32 
vagas para o Mestrado e 36 Doutorado, ou seja, total geral de 68 vagas para 2021, 
podendo ser autorizado pela Pró-reitoria de Pós-graduação como em 2019, a 
replicação das vagas. Isto é, o quantitativo de vagas de 2020 ser aprovado com base 
nos dados do pedido de 2021. O Mestrado Profissional se manteve com a oferta de 20 
vagas em 2021. 6) Aprovação de Projetos de Pesquisa: os projetos de pesquisas 
encaminhados nestes dias de afastamento foram aprovados, conforme lista anexa, e 
serão encaminhados aos interessados, alunos e professores, para providências no 
andamento da pesquisa. 7) Aprovação dos Editais de Monitoria de Pós-Graduação 
realizados em 2019: Foram aprovados os editais de Monitoria Voluntária lançados 
pelo Departamento de Odontologia Social e Preventiva no ano de 2019. Professora 
Isabela reforçou a necessidade de envio desses documentos tão logo se encerre o 
processo seletivo, a fim de que a Secretaria do Colegiado se programe para registrar 
no histórico dos alunos as atividades. 8) Outros assuntos: Professor Mauro Abreu 
relatou sobre o adiamento das ações do Projeto Capes/Procad. Informou que pediu a 
dilação do prazo até março de 2021 e aguarda resposta, pois há recursos para missão 
de professores. Professora Ana Cristina Borges indagou sobre informações do 
CapesPrInt. Diante disto, a professora Vanessa Bernardes informou que sua 
orientanda Mariana Oliveira Saturnino recebeu mensagem da DRI esclarecendo que 
as saídas pelo CapesPrInt foram postergadas. Professor Felipe Paiva complementou 
que recebeu mensagem similar daquela Diretoria com recomendações para receber 
professores visitantes a partir de setembro, no entanto verificará com aqueles 
professores convidados se pretendem prorrogar visita para março de 2021. 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. 

 

 

 


