
 

 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia realizada 

em 1º de Setembro de 2021. 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro 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 de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO. A reunião foi 
presidida pela Professora Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora) e registrou-se a 
presença dos seguintes professores: Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), 
Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Sílvia Ferreira de Sousa (Patologia 
Bucal), Ana Cristina Borges de Oliveira e Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), 
Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri (Mestrado Profissional), os representantes 
discente Jéssica Madeira Bittencourt e José Alcides Almeida de Arruda, as 
professoras convidadas Raquel Conceição Ferreira e Denise Vieira Travassos. 
Havendo quórum regulamentar, a Senhora presidente cumprimentou a todos e 
declarou aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da pauta. Comunicados: 1) 
A Profa. Isabela comunicou que ocorreu uma reunião na Câmara de Pós-Graduação 
para discutir a respeito do retorno de 40% (quarenta por cento) das atividades 
denominado de ensino híbrido emergencial. A Unidade fará seu plano para decidir sua 
taxa de ocupação e respectivas atividades e deverá ser dada prioridade às atividades 
que precisam ser realizadas presencialmente. A Profa. Isabela ressaltou que desde o 
mês de janeiro de 2021 foi feito o planejamento detalhado das atividades por área de 
concentração. Após ser aprovado pela Congregação o referido planejamento deverá 
ser encaminhado para a CAEC. Sugeriu ainda que todos verificassem quais atividades 
seriam consideradas como teóricas e seriam realizadas remotamente e quais serão as 
atividades realizadas nas clínicas e nos laboratórios de forma presencial. Os 
professores presentes decidiram por manter o planejamento realizado anteriormente. 
2) A Profa. Loliza Chalub comunicou que a candidata aprovada na seleção do 
Mestrado Profissional Isabela Fonseca não fez o cadastro prévio da sua matrícula no 
sistema, pois, não teve a liberação do seu trabalho para cursar. Sendo assim, uma 
vaga ficou disponível e a próxima candidata aprovada será convocada. 
Posteriormente, o CPGO APROVOU as atas das reuniões dos dias 26 de julho, 09 de 
agosto, 16 de agosto e 23 de agosto de 2021 e seus anexos. A seguir o CPGO 
APROVOU: 1) Os projetos de pesquisa dos alunos (anexo I). 2) Os exames de 
qualificação, bancas e defesas de dissertação de mestrado e teses de doutorado em 
2021 (anexos II a V). Posteriormente o Colegiado APROVOU as seguintes mudanças 
de orientação: a) Hebertt Gonzaga dos Santos Chaves – mestrando em Endodontia – 
de Ana Cecília Diniz Viana para Francine Benetti e b) Bárbara Lopes Freire – 
mestranda em Periodontia – de Luís Otávio de Miranda Cota para Rafael Paschoal 
Esteves Lima. A Seguir a Profa. Raquel Conceição Ferreira apresentou o projeto e 
fez uma explanação a respeito do trabalho realizado pela comissão de autoavaliação 
do CPGO que consta ainda com a colaboração das professoras Fernanda de Morais 
Ferreira, Sílvia Ferreira de Sousa e das representantes discentes Fernanda Lamounier 
Campos e Luisa Gatti Reis. O objetivo geral do projeto de autoavaliação da pós-
Graduação é construir e implementar o processo de autoavaliação colaborativo do 
CPGO da UFMG com envolvimento de discentes, docentes e Técnicos Administrativos 
em Educação - TAE. O processo de autoavaliação foi proposto pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 2018, como uma nova 
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agenda para a avaliação da pós-graduação stricto sensu. O principal objetivo da 
autoavaliação é formativo, de propiciar a aprendizagem e possibilitar uma reflexão 
sobre o contexto e políticas adotadas pelo programa, além da sistematização dos 
dados que levam à tomada de decisão. O processo autoavaliativo adotará uma 
estratégia colaborativa, participativa e reflexiva envolvendo a comunidade acadêmica, 
buscando contemplar a diversidade das áreas de concentração do CPGO e a 
multidimensionalidade do conceito de qualidade com foco no processo formativo, 
produção de conhecimento, atuação e impacto político, educacional, econômico e 
social do Programa. Nos próximos ciclos autoavaliativos, o monitoramento acontecerá 
pela avaliação das ações implementadas para o alcance das metas de curto e longo 
prazo, possíveis dificuldades e estratégias para enfrentamento e melhoria dos 
indicadores. Posteriormente o Colegiado analisou os pareceres elaborados pela Banca 
Examinadora referente aos recursos de candidatas contra o resultado do processo 
seletivo do Edital Regular de Seleção Nº 04/2021 – Mestrado Profissional em 
Odontologia em Saúde Pública, do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, 
da Faculdade de Odontologia, da Universidade Federal de Minas Gerais. Os recursos 
foram apresentados pelas seguintes candidatas: a) Camilla Rossi Perácio – questiona 
nota de currículo e solicita inclusão de documentos fora do prazo, b) Flávia Helena 
Dias e Santiago – questiona nota de currículo e solicita inclusão de documentos fora 
do prazo e c) Rosilene Mendes Epifânio – questiona nota de currículo e solicita 
inclusão de documentos fora do prazo. O Colegiado APROVOU por unanimidade o 
INDEFERIMENTO de todos os recursos apresentados acima conforme parecer da 
Banca Examinadora das Avaliações de Currículos. A seguir o Colegiado foi informado 
sobre a abertura do Edital nº09/2021 – Processo de Seleção de Bolsas Mestrado e 
Doutorado 2021, com os seguintes prazos: inscrição: 30 de agosto a 05 de setembro, 
avaliação: 08 a 14 de setembro, resultado preliminar: 15 de setembro, prazo para 
recurso: 16 a 17 de setembro, avaliação de recurso: 20 de setembro, resultado final: 
21 de setembro, entrega da documentação final para implementação da bolsa: 27 de 
setembro. Posteriormente, a Profa. Raquel Conceição Ferreira relatou o trabalho da 
Comissão Editorial da FAO que elaborou um “Guia para Solicitação de Atribuição 
de ISBN para Obras com Selo FAO UFMG”. Este guia foi desenvolvido por um grupo 
de docentes, servidores técnicos administrativos em educação e discentes de Pós-
Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais 
(FAO UFMG) para descrever as etapas necessárias para a solicitação de atribuição do 
International Standard Book Number/ Padrão Internacional de Numeração de Livro 
(ISBN) para obras com selo FAO UFMG. O guia aborda as normativas para 
publicações que recebem atribuição ISBN. Contextualiza a Comissão Editorial da FAO 
UFMG, descreve a estrutura do ISBN e aspectos relacionados a autoria e direitos 
autorais. Além disso, foi apresentado o fluxo para solicitação de atribuição de ISBN 
com selo FAO UFMG. O guia contribuirá com os autores na preparação das obras e 
na solicitação de atribuição de ISBN com selo FAO UFMG. A seguir o Colegiado 
APROVOU: 1) o parecer de credenciamento da Profa. Cássia Cilene Dezan Garbelini 
como coorientadora externa, com a condição da referida professora corrigir seus 
dados na base ORCID e Scopus. 2) o parecer de credenciamento da Profa. Rafaela 
da Silveira Pinto como docente permanente no Mestrado Profissional de Odontologia 
em Saúde Pública. 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. 

 

 

 


