
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 11 de fevereiro de 2021. 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro 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 (Clínica 
Odontológica), Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho e Ana Cecília Diniz Viana 
(Endodontia), Patrícia Carlos Caldeira (Estomatologia), Saul Martins de Paiva 
(Odontopediatria), Felipe Paiva Fonseca e Sílvia Ferreira de Sousa (Patologia Bucal),  
Ana Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Lívia Guimarães Zina e Loliza 
Chalub Luiz Figueiredo Houri (Mestrado Profissional), os representantes discente 
Jéssica Madeira Bittencourt e José Alcides Almeida de Arruda. Havendo quórum 
regulamentar, a Senhora presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a 
reunião, partindo para o primeiro ponto da pauta. Comunicados: 1) O CNPq 
confirmou o resultado e o quantitativo para implementação das novas bolsas, sendo, 
2(duas) para o mestrado acadêmico e 1(uma) para o doutorado. A Profa. Isabela 
assinou o Termo de Outorga e, imediatamente, as bolsas foram implementadas, pois, 
estávamos preparados com o resultado do processo seletivo apurado. Percebeu-se 
que no período de vigência das bolsas consta 1(um) ano além do prazo determinado, 
trata-se de um prazo de 6(seis) meses para a seleção inicial dos bolsistas e 6(seis) 
meses para a entrega do projeto final. 2) Em relação ao projeto de retorno das 
atividades presenciais não adaptáveis ao ensino remoto informamos que foi aprovado 
na reunião da Congregação desta Faculdade de Odontologia e, posteriormente, 
encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porém, até a presente data não 
obtivemos retorno. Tão logo a Pró-Reitoria de Pós-Graduação autorize o andamento 
do projeto, estamos preparados para dar início imediato conforme os protocolos e 
orientações já definidos. A Profa. Isabela informou que o Prof. Fabiano Cunha e a 
Profa. Maria Cássia Ferreira de Aguiar passaram a ser os responsáveis 
administrativos e coordenadores financeiros dos cursos vinculados a FUNDEP. Um 
desses projetos refere-se ao pagamento do tratamento pelos pacientes e, assim, 
aqueles pacientes que pagaram e não iniciaram o tratamento receberão o valor 
integral, aqueles que pagaram e receberam parte do tratamento receberão a parcela 
proporcional ao tratamento realizado e, por fim, aqueles que poderão ter o tratamento 
concluído continuarão a ser atendidos pelo curso. 3) A Professora Isabela informou 
que já recebeu de quase todos os professores da Pós-Graduação o retorno referente a 
solicitação de preenchimento de um formulário para ser utilizado na Plataforma 
Sucupira. A Profa. Isabela solicitou aos membros presentes que informassem a 
disponibilidade para agendamento de um horário na plataforma Zoom para fazerem os 
ajustes e conferências individuais das informações a serem lançadas na Plataforma 
Sucupira. Posteriormente o Colegiado APROVOU a ata da reunião do dia 28 de 
dezembro de 2020. A seguir passou-se para a HOMOLOGAÇÂO dos seguintes 
documentos: 1) O Credenciamento da professora Sílvia Ferreira de Sousa como 
orientadora permanente do Doutorado e o credenciamento da professora aposentada 
Simone Dutra Lucas como orientadora do Mestrado Profissional. 2) A anuência ao 
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estudante do curso de Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia 
(Ruan Soares da Silva) para participar como integrante da Liga Acadêmica de 
Odontologia Hospitalar da Faculdade de Odontologia da UFMG. 3) A submissão ao 
CENEX do Projeto do XV Encontro Científico da Faculdade de Odontologia da 
UFMG em formato on-line no período de 17 a 19 de junho de 2021. 4) os projetos de 
pesquisa dos alunos dos cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e 
doutorado (relação anexa). Na sequência a comissão composta pelos professores 
Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, Lívia Guimarães Zina, Saul Martins de 
Paiva e Felipe Paiva Fonseca apresentou as sugestões apontadas nas minutas das 
resoluções que estabelecem os critérios de credenciamento e recredenciamento de 
docentes permanentes (orientadores) no Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia (Mestrado e Doutorado) e no Mestrado Profissional em Odontologia em 
Saúde Pública da Faculdade de Odontologia da UFMG. E os critérios para aprovar a 
indicação de coorientadores (docentes colaboradores) no Programa de Pós-
Graduação em Odontologia (Mestrado e Doutorado) e no Mestrado Profissional em 
Odontologia em Saúde Pública da Faculdade de Odontologia da UFMG. Os membros 
presentes analisaram, revisaram e discutiram detalhadamente as novas sugestões de 
exigências dos critérios apresentados. Após ampla discussão foram sugeridas 
algumas adequações nas minutas das resoluções que serão feitas e encaminhadas ao 
Colegiado. O Colegiado APROVOU por unanimidade as resoluções que estabelecem 
os critérios de credenciamento e recredenciamento de docentes permanentes 
(orientadores) no Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Mestrado e 
Doutorado) e no Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública da 
Faculdade de Odontologia da UFMG. E os critérios para aprovar a indicação de 
coorientadores (docentes colaboradores) no Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia (Mestrado e Doutorado) e no Mestrado Profissional em Odontologia em 
Saúde Pública da Faculdade de Odontologia da UFMG. Após as adequações nas 
minutas as resoluções serão publicadas. A seguir a Profa. Isabela Almeida Pordeus 
comunicou que a Pró-Reitoria de Extensão divulgou o Edital PROEX/PRPG 
nº02/2021 de fomento à formação em extensão universitária no âmbito da Pós-
Graduação. E solicitou que os projetos para submissão sejam encaminhados para o 
colegiado até o dia 05 de março de 2021, conforme o edital nº02/2021 
PROEX/PRPG. A Coordenadora solicitou que os coordenadores de área fizessem 
uma atualização nas referências bibliográficas e suas edições e enviem até o dia 26 
de fevereiro de 2021 para que possam constar no relatório Sucupira. A Coordenadora 
solicitou aos membros presentes a autorização para que os itens 6, 7 e 8 fossem 
retirados da pauta devido ao horário avançado. 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. 

 

 

 


