
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia  realizada em 20 de abril de 2020. 

 

Aos 20 (treze) dias do mês de abril 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 e Antônio Paulino 

Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia 

Maria Cheib 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), Andréa Maria Duarte Vargas (Mestrado 

Profissional), Leniana Santos Neves (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) Em 

16 de abril, tomou conhecimento, por meio de ofício, da dilação do prazo de 

entrega da documentação pela Plataforma Sucupira. Em contato com 

Professor Fábio Alves, Pró-reitor de Pós-Graduação, esse confirmou ter ciência 

do fato, mas fará contato com membros do FOPROP (Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação) para ratificar aquela informação, tendo 

em vista que na página web da Capes não há menção sobre o adiamento. Tão 

logo tenha uma resposta, comunicará aos Colegiados de Pós-Graduação no 

âmbito da UFMG. 2) Os dias 16 e 17 de abril era período para implementação 

das Bolsas de Doutorado 2020 dos candidatos selecionados na primeira 

quinzena de abril. Contudo, o sistema operacional da Capes estava inoperante 

retornando com duas informações, após lançar os nomes e dados bancários 

dos candidatos, “Erro no Sistema” ou “Aguarde o SCDA estar disponível”. De 

acordo com o cronograma daquele órgão, tal sistema eletrônico estaria 

indisponível a partir de 17 de abril, e no mesmo dia em horário comercial, a 

professora relatou à Capes, por mensagem eletrônica, as dificuldades 

encontradas e deu ciência aos candidatos e seus respectivos orientadores. 

Assim sendo, não foram implementadas as sete bolsas. Porém, durante esta 

semana fará outras tentativas. 3) Editais CAPES e PROEX: as Instituições de 

Ensino Superior estão recebendo editais para elaboração de projetos com 

vistas para estimular a participação de estudantes da Graduação e Pós-
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Graduação, níveis Mestrado e Doutorado, em projetos de extensão acadêmica, 

com prioridade ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. As Coordenações 

do Colegiado de Pós-Graduação e do CENEX/Odonto estão se articulado para 

retirar quatro propostas e submeterão no sistema de fomento até o prazo final 

dado pelo Edital. Encerrados os informes, partiu-se para os dois itens da pauta 

desta reunião que são orientações da PRPG sobre uso de Plataforma Virtual 

para apresentação de defesas e a aprovação dos itens dos editais do processo 

seletivo de Mestrado e Doutorado nas modalidades Regular e Suplementar. 

Professora Isabela Pordeus detalhou os pontos tratados com a chefe da 

Assessoria Acadêmica da PRPG que esclareceu que não há consenso entre 

os Coordenadores de Pós sobre qual melhor plataforma virtual utilizar, tanto 

para defesas da pós-graduação como seleção de candidatos, afirmou que 

compete ao Colegiado fazer contato com o CECOM e averiguar sobre o uso da 

Plataforma CAFe pela comunidade externa nos processos seletivos. A senhora 

Zélia Pires reforçou que o Programa de Pós-Graduação tem liberdade para 

definir a melhor forma de operacionalizar suas atividades frente às questões de 

isolamento e distanciamento. Diante disso, professora Isabela apontou o 

levantamento que pesquisou sobre os custos de assinar a Plataforma Zoom 

pelo período de um ano, três meses e mensalmente. E, também, pediu a 

colaboração dos membros do Colegiado para que apontem outras ferramentas 

viáveis e mais baratas a fim de que essas atendam ao Programa, visando à 

eficácia e economicidade. Antes de realizar a leitura do Edital Regular, 

concedeu a palavra para professora Raquel que explicou a forma de criação do 

formulário online que atenderá as inscrições do processo seletivo 2020, bem 

como os recursos tecnológicos que permitirão o trabalho dos avaliadores. 

Findada a apresentação da professora Raquel, foi realizada a leitura em 

conjunto do Edital Regular cujas alterações em comum serão refletidas no 

Edital Suplementar. 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. 
 

 

 

 

 

 


