
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 15 de março de 2021. 

 

Aos 15 (quinze) 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), 
Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Felipe Paiva Fonseca (Patologia 
Bucal), Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Ana Cristina Borges de Oliveira e 
Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), Lívia Guimarães Zina (Mestrado 
Profissional) e a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt. 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 abriu o 
edital para a seleção de bolsas deste ano, os programas que apresentaram propostas 
o ano passado não precisam desenvolver um novo projeto, apenas reiterar a 
solicitação. Para participar o programa precisa ter a previsão de vacância de bolsas e 
no nosso caso teremos 2(duas) de mestrado. 2) O período de solicitação de vagas 
para ingresso em 2022 – 1º e 2º períodos será para o Mestrado Profissional de 
10/05/2021 a 13/08/2021 e para os Cursos de Especialização data limite até 29 de 
outubro de 2021. 3) O Colegiado APROVOU a indicação das professoras Raquel 
Conceição Ferreira (titular) e Ivana Márcia Alves Diniz (suplente) para comporem a 
Comissão Editorial da Faculdade de Odontologia como representantes do Colegiado 
de Pós-Graduação. 4) O Curso de Especialização de Ortodontia retornou suas 
atividades presenciais na última semana e não teve nenhuma intercorrência. O ponto 
que precisa ser discutido seria um local para as pessoas se alimentarem com 
segurança. A viabilidade da continuidade dos atendimentos presenciais está sendo 
discutida na PRPG tendo em vista o agravamento da pandemia da COVID-19. 5) A 
CAPES divulgou o edital para o Prêmio CAPES de Teses referente às teses 
defendidas no ano de 2020. Será utilizado este mesmo edital para a seleção do 
Prêmio UFMG de teses, pois, as normas são semelhantes. 6) O edital para o processo 
seletivo Stricto Sensu 2021 foi encaminhado anteriormente por e-mail aos professores 
membros deste colegiado que apreciaram e trouxeram suas sugestões e adequações. 
Houve ampla discussão e os professores revisaram os itens do edital e os números de 
vagas por área. A data do prazo das inscrições foi alterada para 14/06 a 13/07/2021. 
7) O Colegiado APROVOU o resultado do processo seletivo de bolsas Mestrado e 
Doutorado – Edital 01/2021. 8) Ocorreu a avaliação dos Projetos de Extensão 
submetidos ao Edital PROEX 02/2021 – Fomento a Iniciativas de Formação em 
Extensão Universitária no âmbito da Pós-Graduação da UFMG. Dos 5 projetos 
submetidos 4 foram selecionados que são dos professores: Raquel Conceição 
Ferreira, Tarcília Aparecida da Silva, Viviâne Elisangela Gomes e Flávio Mattos. Os 
projetos selecionados foram APROVADOS pelo colegiado e, posteriormente, será 
emitida uma carta de apoio a cada professor selecionado. Posteriormente o Colegiado 
APROVOU a ata da reunião do dia 08 de março de 2021. Os itens 3 e 4 da pauta 
“Levantamento das solicitações de adiamento das defesas/exames de qualificação 
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2021 e dos projetos de pesquisa” foram retirados de pauta e será discutido na próxima 
reunião. A seguir o colegiado HOMOLOGOU os projetos de pesquisa dos alunos dos 
cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado (relação anexa). Na 
sequência o colegiado APROVOU os seguintes credenciamentos para coorientação: 
Cristiane Meira Assunção para Patrícia Santos Silva; Lucieny Miguita Luiz para 
Raphaela Alvarenga Braga de Freitas; Marina Gonçalves Diniz para Fernanda Félix 
Aragão e Mila Fernandes Moreira Madeira para Luiza Almeida Queiroz Ferreira. 
Finalizando a pauta a Profa. Isabela solicitou aos coordenadores de área que 
encaminhem ao colegiado suas sugestões de gasto referente a taxa de bancada 
FAPEMIG assunto que foi discutido na reunião do dia 08/03/2021. 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. 

 

 

 


