
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 22 de junho de 2020. 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 9h, reuniram-se por 
meio remoto utilizando o Microsoft Teams, 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 Paulinho Ribeiro Sobrinho (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), a 
representante discente 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) convite ao 
professor Allyson Nogueira Moreira apresentar o cenário discutido em reuniões 
do Conselho de Diretores da UFMG: Professor Allyson Nogueira Moreira iniciou seu 
relato explicando sobre a suspensão temporária das atividades presenciais no âmbito 
da UFMG, e notadamente as clínicas na Faculdade de Odontologia. E para analisar a 
possibilidade de retorno daquelas atividades pela Instituição, informou que foi criado 
pela Administração Central um Grupo de Trabalho, o qual elaborará diretrizes visando 
a biossegurança e protocolos sanitários. Esse grupo orientará os Comitês Locais, os 
quais estão prevendo adaptações em infraestrutura física e elaborando protocolos 
sanitários específicos para servidores, colaboradores e discentes. O Diretor 
mencionou o seu empenho na busca de informações sobre recursos financeiros com a 
Magnífica Reitora que não soube precisar quantitativos. Contudo, aquele Diretor 
informou que foram disponibilizados 40% dos recursos previstos, os quais serão 
utilizados para pagamento das contas correntes. Esclareceu que o CME está em 
reformas, sendo que o material de construção está comprado e quitado. Reforçou que 
as atividades acadêmicas de componente teórico estão autorizadas a serem 
lecionadas por meio remoto emergencial e as práticas clínicas estão com suspensão 
temporária. Contando com o auxílio do Professor Mauro Henrique, que está como 
membro da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 na Odontologia, explicou que se 
houver possiblidade de retorno de atividades prático-clínicas em forma de rodízio, 
gostaria de contar com o espaço da Clínica 07, pertencente ao Programa de Pós-
Graduação devido às suas características de consultórios individualizados com 
barreiras. Professora Isabela relembrou da prioridade dos cursos de Especialização 
cujas disciplinas curriculares são robustas e com pelo menos 80% de parte prática. 
Professor Allyson sinalizou que a Administração Central organiza um documento com 
sugestões e reflexões com o objetivo de subsidiar o CEPE na definição das datas e 
prazos para início da retomada das atividades acadêmicas 2020 e a Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação argumentou que fizera tal indicação em 01 de junho para 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no entanto, durante à reunião de Câmara em 09 de 
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junho, foi autorizada a oferta da disciplina de Estágio Docente em 2020/1. Nesse 
sentido, encaminhará essa proposta dos professores ao Diretor no intuito que ele 
ratifique no seu documento que o planejamento pedagógico desse Estágio visa que os 
discentes da Pós-Graduação em Odontologia participem com os docentes na 
elaboração de planos de ação capazes de pensar atividades remotas emergenciais 
para o retorno dos discentes da Graduação em Odontologia. Finalizada a sua fala, o 
professor Allyson Nogueira agradeceu a todos e retirou-se da reunião. Professora 
Isabela Pordeus apresentou a pauta do dia – Homologação das inscrições dos 
candidatos ao processo seletivo do Edital de Seleção Regular nº 02/2020 
Mestrado e Doutorado. As inscrições foram realizadas por meio de formulário virtual 
disponibilizado via Google. Foram 98 candidatos distribuídos da seguinte forma: 29 
candidatos para o Doutorado e 69 para o Mestrado. As indicações dos membros das 
bancas foram ratificadas e solicitado ao Secretário a elaboração de portaria. As 
arguições on-line serão por meio da Plataforma Zoom. Para nortear a marcação dos 
horários, convencionou-se dar prioridade de horário aos que se inscreveram primeiro 
no Mestrado e segundo no Doutorado seguindo a ordem da maior demanda de público 
para o menor, ficando Odontopediatria, Endodontia e Periodontia, Clínica 
Odontológica, Estomatologia e Patologia, Saúde Coletiva. Professora Isabela solicitou 
que fossem disponibilizados, pelo drive, os documentos aos avaliadores para se 
organizarem e observarem se há inconsistências. Será elaborado um checklist de 
introdução das arguições orais a fim de que se mantenham a uniformização e 
qualidade do evento. Outros assuntos: foi retomado o ponto da reunião de 15 de 
junho do corrente sobre a flexibilização das defesas de alunos cujos artigos estavam 
sob análise de aceitação de revistas. Neste sentido, Professora Ana Cecília Diniz 
Viana ponderou sobre a defesa de sua orientanda de Doutorado Luiza Cruz 
Guimarães cujo artigo encontra-se com o seguinte status “Editor Assigned” no 
periódico International Journal of Public Health de Qualis A2 quando foi submetido em 
08/06/2020. Outro ponto importante a se ressaltar é que possui uma publicação de um 
artigo Qualis A1 em 2019 e um artigo Qualis B1 em 2020, porém não estão 
relacionados à tese. A professora Andréa Vargas também reforçou que sua orientanda 
de Doutorado Mirna Rodrigues Costa Guimarães possui dois artigos submetidos sem 
respostas das revistas Gerodontology e Ciência e Saúde Coletiva, por isso defende a 
flexibilização do exame de qualificação retirando a condição de apresentar os 
comprovantes de publicação. Ambos os requerimentos das professoras e suas 
orientandas foram aprovados. 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. 

 

 

 


