
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 30 de novembro de 2020. 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro 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: Mauro Henrique Nogueira 
Guimarães de Abreu (Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica 
Odontológica), Ana Cecília Diniz Viana (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca 
(Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra Negra (Odontopediatria), Maria Cássia 
Ferreira de Aguiar e Vanessa de Fátima Bernardes (Patologia Bucal), Luís Otávio de 
Miranda Cota (Periodontia), Raquel Conceição Ferreira (Saúde Coletiva), Andréa 
Maria Duarte Vargas (Mestrado Profissional), os representantes discente Jéssica 
Madeira Bittencourt e José Alcides de 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. Comunicados: 1) O CNPq divulgou o 
resultado da seleção de bolsas referente à Chamada 25/2020, sendo que o CPGO foi 
contemplado com 2 (duas) bolsas de Mestrado e 1 (uma) de Doutorado. A Professora 
Isabela parabenizou a comissão, principalmente, aos professores Raquel Conceição 
Ferreira, Felipe Paiva Fonseca e Luís Otávio de Miranda Cota que trabalharam 
arduamente neste projeto e conseguimos um ótimo resultado. Temos que valorar 
muito a maneira unida com que o trabalho foi executado. 2) A data final para 
apresentação do relatório de avaliação Sucupira era 30/11/2020. A Profa. Isabela 
relata que teve muito trabalho no preenchimento dos documentos, tendo que acessar 
os 295 egressos e os residentes pós-doutorais para refazer o preenchimento dos 
dados. A Profa. Andréa Vargas relatou o preenchimento dos dados do Mestrado 
Profissional que também foi trabalhoso. A Profa. Isabela pediu aos professores que 
vinculassem e atualizassem o Currículo Lattes e verificassem as disciplinas para 
atualizar a bibliografia. A seguir, o Colegiado APROVOU a ata da reunião do dia 13 de 
novembro de 2020. Houve uma inversão de pauta a pedido do Prof. Mauro Henrique 
N. G. de Abreu que informou sobre o processo de seleção de bolsas de mestrado e 
doutorado. A Comissão analisou os documentos apresentados por 19 (dezenove) 
candidatos inscritos para a bolsa de mestrado e 14 (quatorze) para as bolsas de 
doutorado. Os currículos foram distribuídos para os membros da comissão que fizeram 
as avaliações. Apresentou como sugestão de melhoria para os próximos editais, que 
se exigisse a assinatura do coordenador de área no formulário, tendo em vista que 
muitos alunos ainda não possuem orientador. O resultado do processo seletivo de 
bolsas de mestrado e doutorado 2020 foi HOMOLOGADO pelo Colegiado. Na 
sequência foram HOMOLOGADAS as Bancas e defesas de Teses, Dissertações e 
Exames de Qualificação (relação anexa). Em seguida, o Colegiado APROVOU: 1) 
Projetos de Pesquisa (relação anexa). 2) Edital 06/2020 – Monitoria Voluntária de Pós-
Graduação – selecionada Jessica Madeira Bittencourt – disciplina de: Bioestatística 
Aplicada à Pesquisa Odontológica I. 3) Edital 07/2020 – Monitoria Voluntária de Pós-
Graduação – selecionada Jessica Madeira Bittencourt – disciplina de: Epidemiologia I. 
3) Edital 08/2020 – Monitoria Voluntária de Pós-Graduação – selecionadas Alice 
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Machado Carvalho Santos e Stefânia Werneck Procópio – disciplina de: Trabalho de 
Conclusão de Curso I. 4) Edital 01/2020 – Monitoria Voluntária de Pós-Graduação do 
Departamento de Odontologia  Social e Preventiva da FAO/UFMG – selecionados 
Alexandre Henrique dos Reis Prado, Bárbara da Silva Mourthé Matoso, Fernanda 
Lamounier Campos, Letícia Silva Alonso, Heloísa Vieira Prado, Morgana Almeida de 
Souza Morais e Natália Cristina Ruy Carneiro. A seguir, a professora pontuou a 
necessidade de informar à secretaria do Colegiado sobre orientações das áreas de 
Endodontia, Estomatologia, Patologia Bucal e Periodontia. Posteriormente, o 
Colegiado definiu as seguintes datas para a entrega dos projetos de pesquisa: 
Mestrado em 12 de fevereiro de 2021 e doutorado em 12 de março de 2021. A 
Profa. Isabela informou que a Pró-reitoria de Pós-graduação autorizou os alunos que 
não colaram grau a serem registrados na pós-graduação em 2021/1. Eles fizeram a 
solicitação de frequentarem as disciplinas como eletivas e o Colegiado APROVOU o 
pedido. A palavra foi passada à Profa. Isabella Faria da Cunha Peixoto que relatou 
que juntamente com a comissão elaboraram a proposta de oferta presencial das 
atividades acadêmicas não adaptáveis ao modo remoto da pós-graduação em 
odontologia para ser encaminhada à Diretoria desta Faculdade. Após discussão, a 
proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir a Profa. Isabela Almeida Pordeus 
informou que a ouvidoria da UFMG nos deu a resposta que o processo aberto pela 
candidata ao Mestrado em Odontologia, Gabriela da Costa Ferreira, foi encerrado no 
dia 09 de outubro de 2020 e que a Sra. Gabriela não registrou nova manifestação. 
Nada mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene Aparecida 
Aleixo, Secretária, 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. 

 

 

 


