
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 08 de março de 2021. 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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 e Ivana Márcia 
Alves Diniz (Clínica Odontológica), Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), 
Tarcília Aparecida da Silva (Estomatologia), Saul Martins de Paiva (Odontopediatria), 
Felipe Paiva Fonseca (Patologia Bucal), Ana Cristina Borges de Oliveira e Renata de 
Castro Martins (Saúde Coletiva), Lívia Guimarães Zina (Mestrado Profissional), 
Leniana Santos Neves (Representante dos Cursos de Especialização), os 
representantes discente Jéssica Madeira Bittencourt e José Alcides Almeida de Arruda 
e a 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 primeiro ponto da pauta. Comunicados: 
1) Diante da informação de que a CAPES iria deixar de conceder ao Programa 3 (três) 
bolsas do curso de doutorado devido ao baixo número de defesas, a Profa. Isabela fez 
uma planilha comparativa das instituições que oferecem curso de odontologia e as 
cotas de bolsas recebidas pela CAPES, concluindo que não estamos diferentes das 
outras instituições. E que a CAPES não irá retirar estas 3(três) bolsas de imedidato, 
sendo que elas ficarão emprestadas aos alunos André Xavier Bueno, Paula Ribeiro 
Garcia e Poliana Valdelice da Cruz e quando ocorrerem suas defesas no mês de 
julho/2021 as bolsas serão canceladas e não poderão ser preenchidas por novos 
bolsistas. A Professora Isabela informou da necessidade de se abrir um novo edital 
para a seleção de bolsistas e solicitou ao Colegiado que sugerissem as datas para o 
processo que ficou assim determinado: inscrição: 09/03 a 11/03; avaliação dos 
documentos 12/03; resultado preliminar 12/03; prazo para manifestação de recursos 
13 a 15/03; avaliação dos recursos 16/03; resultado final 16/03 e entrega da 
documentação pelo aluno 17/03/2021. A comissão que avaliará o processo seletivo 
dos candidatos a bolsistas será composta pelos professores: Isabela Almeida 
Pordeus, Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, Cláudia Silami de 
Magalhães, Felipe Paiva Fonseca e Jéssica Madeira Bittencourt. 2) A Profa. 
Isabela informou que foi comprado um raio x portátil no valor de R$ 15.300,00 com o 
recurso recebido anualmente da agência de fomento FAPEMIG referente a taxa de 
bancada dos doutorandos. A professora reforça que este equipamento será muito útil 
para a realização das pesquisas dos alunos e, também, na prática clínica, 
especialmente nestes tempos de pandemia. Tendo em vista que as defesas dos 
alunos ocorreram on line os recursos com gasto de diária e passagens para a banca 
examinadora não foram totalmente utilizados. Portanto, existe uma quantia disponível 
que poderá ser gasta desde que não seja com bens permanentes, mas com custeio, 
como pagamento de artigos, eventos, custeios com laboratórios. A Professora Isabela 
solicitou aos membros presentes que façam um levantamento das suas demandas e 
informem ao Colegiado. 3) A bolsa PNPD de Tahyná Duda Deps Almeida foi 
cancelada a pedido, porém, estamos impossibilitados de implementar novas bolsas 
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devido a reformulação do programa pela CAPES. Temos somente uma bolsa PNPD 
em vigência que é da Karine Duarte da Silva. 4) A Professora Isabella Faria da Cunha 
Peixoto informou sobre a aprovação da proposta do projeto de retorno das atividades 
presenciais em 2020/2 não adaptáveis ao ensino remoto, a elaboração da proposta 
para 2021/1, e reforçou sobre as diretrizes para a retomada dos 20% das atividades 
presenciais conforme orientações da COBIO. A Coordenadora informou que consultou 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre a possibilidade de realizar atividades letivas 
durante o período das férias (abril/maio) e que foi autorizado. O Prof. Mauro Henrique 
enfatizou que a comissão irá ter uma conversa diretamente com os alunos para a 
conscientização da importância do seguimento dos protocolos de biossegurança e das 
normas de monitoramento do COVID. Posteriormente o Colegiado APROVOU a ata 
da reunião do dia 11 de fevereiro de 2021. A seguir o colegiado HOMOLOGOU os 
projetos de pesquisa dos alunos dos cursos de mestrado acadêmico, mestrado 
profissional e doutorado (relação anexa). Na sequência a Profa. Lívia Guimarães Zina 
apresentou as propostas de alterações dos critérios nas resoluções para 
credenciamento de orientadores e coorientadores do Mestrado Profissional. Após 
revisão dos critérios percebeu-se que era preciso fazer algumas alterações, dentre 
elas, a vinculação do aluno à produção qualificada e a padronização das resoluções 
do mestrado acadêmico e do mestrado profissional. O Colegiado APROVOU por 
unanimidade as resoluções que estabelecem os critérios de credenciamento e 
recredenciamento de docentes permanentes (orientadores) e dos critérios para 
aprovar a indicação de coorientadores (docentes colaboradores) no Mestrado 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública da Faculdade de Odontologia da 
UFMG. A seguir a Profa. Isabela esclareceu sobre o Edital nº 02/2021 PROEX/PRPG 
de Fomento à Formação em Extensão no âmbito da Pós-Graduação e disse que está 
aguardando o resultado dos projetos. Haverá uma reunião no CENEx para discutir os 
projetos e montar a comissão. Posteriormente a Coordenadora disse que o Projeto de 
Extensão: Pesquisa e Produção do Conhecimento, conhecido como Curso de 
Verão está vencido na FUNDEP e que para renovar será preciso tramitar o projeto 
todo novamente. A proposta é manter os mesmos cursos, caso queira acrescentar 
posteriormente será feito um adendo. Este é o momento para ser incluído novos 
professores que se interessem em participar do projeto. A seguir o Colegiado 
APROVOU o credenciamento da residente pós-doutoral Karine Duarte da Silva como 
coorientadora da aluna Michelle Danielle Porto Matias – Mestrado Acadêmico. A 
seguir o Colegiado definiu as seguintes datas para o processo seletivo da Pós-
Graduação Stricto Sensu: inscrição 21/06 a 23/07; seleção 02 a 05/08; homologação 
06/08; resultado 09/08; prazo para interposição de recurso 09 a 19/08; resposta 
recurso 24/08 e resultado final 25/08/2021. Na sequência o Colegiado APROVOU os 
seguintes documentos: 1) A criação das disciplinas optativas: Revisão Sistemática I e 
Revisão Sistemática II para o Mestrado Acadêmico e Doutorado; Economia e 
Avaliação de Tecnologias em Saúde para o Mestrado Profissional em Odontologia 
em Saúde Pública. 2) A Extensão de prazo dos seguintes cursos de Especialização: a) 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial – ingressantes em 2019/1 – alterar 
término de 31/07/2021 para 25/02/2022; b) Dentística – ingressantes em 2019/2 – 
alterar término de 06/08/2021 para 25/02/2022; c) Endodontia – ingressantes em 
2019/2 – alterar término de 30/06/2021 para 25/02/2022; d) Implantodontia – 
ingressantes em 2018/1 – segunda solicitação de alteração do término de 31/03/2021 
para 31/05/2021; e) Ortodontia – ingressantes em 2019/1 – alterar término de 
12/07/2021 para 25/02/2021; f) Radiologia Odontológica e Imaginologia – ingressantes 
em 2019/1 – alterar término de 20/12/2020 para 13/10/2021; g) Radiologia 
Odontológica e Imaginologia – um ingressante em 2020/1 – alterar término de 
31/12/2021 para 25/02/2022. 3) Os pedidos de comprovação de diploma por 
universidade estrangeira em que o ensino tenho sido ministrado em língua inglesa dos 
seguintes alunos: a) Camila Rocha Vilela – cursou o High School de 16/07/2013 a 
13/12/2013. Dois certificados da Michigan State University: 1º) participação em 90 



horas de workshop de doenças infecciosas e não infecciosas e 2º) como monitoria de 
workshop de 18 a 25 de julho de 2016; b) Marcos de Oliveira Júnior – certificado de 
participação em curso na Universidade de Sidney entre os dias 19 de agosto a 07 de 
fevereiro de 2014. 4) Os registros de estágio pós-doutoral voluntário de Carina Cristina 
Montalvany Antonucci – supervisão da professora Soraia Macari e Daniele Lopes Leal 
– supervisão da professora Ana Cristina Borges de Oliveira. O Colegiado 
HOMOLOGOU o resultado da Seleção de Monitoria Voluntária da Pós-Graduação - 
Programa de Extensão: Atendimento odontológico ambulatorial e hospitalar a 
indivíduos com comprometimento sistêmico e perda de substância em região de 
cabeça e pescoço. Validade do período de 01/01/2021 a 15/04/2021. Selecionados – 
Gabriela Ribeiro de Araújo, Glayson Pereira Vitor, Isadora França Vieira da Silva, 
Priscila Laiza Rubim Leão, Thalita Soares Tavares. A seguir a palavra foi passada ao 
Prof. Saul que disse que poucas pessoas têm sido contempladas com as bolsas do 
CNPq. A demanda gira em torno de 30 alunos e conseguimos receber em torno de 4 
bolsas. Finalizando a pauta a Professora Isabela Pordeus informou sobre a Chamada 
Fapemig 01/2021, Demanda Universal, com prazo de submissão de propostas até o 
dia 15 de abril 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, 
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. 

 

 

 


