
 

 
                                 

 
 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia realizada em 16 de agosto de 2021. 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de dois mil e vinte 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 Abreu (Subcoordenador do CPGO), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica 
Odontológica), Ana Cecília Diniz Viana (Endodontia), Patrícia Carlos Caldeira 
(Estomatologia), Junia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Sílvia Ferreira de 
Sousa (Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Ana Cristina 
Borges de Oliveira e Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), Lívia Guimarães Zina 
(Mestrado Profissional), a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt. 
Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos e 
declarou aberta a reunião, partindo para o ponto da pauta. Foi apresentado para 
homologação do Colegiado a resposta ao recurso do candidato ao Mestrado 
Acadêmico, área de concentração em Clínica Odontológica, Antônio Marcos de Souza 
Prates. Em seu requerimento, solicita a revisão da nota de currículo e arguição oral. 
Foram refeitas as conferências dos documentos apresentados e, portanto, 
mantiveram-se as notas. Nesse sentido, o pleito do interessado foi indeferido. Em 
Apresentação dos planejamentos da disciplina de Estágio Docente pelas áreas; 
professora Patrícia Carlos Caldeira detalhou que os ingressantes em 2021/2 e 
matriculados na disciplina FAO802 – Estágio Docente realizarão a parte prática 
auxiliando os estudantes da graduação em CPC029 – Patologia, Estomatologia e 
Radiologia II, no projeto de extensão “Atendimento de suporte odontológico ao 
paciente com câncer em região de cabeça e pescoço”, bem como em CPC035 – 
Odontologia Hospitalar, essas duas últimas são realizadas no Hospital das Clínicas. 
Os veteranos matriculados em CPC837 – Estudos Clínicos e Laboratoriais em 
Estomatologia e Patologia Bucal I prestarão suporte a disciplina CPC029. Professora 
Sílvia Ferreira confirmou que os alunos da Patologia Bucal também atuaram no auxílio 
dessa disciplina, por meio do vínculo em CPC837, além de participarem da rotina do 
Laboratório da 3205. O Estágio Docente da Patologia Bucal será por meio remoto. 
Professora Ana Cristina esclareceu que aguarda a confirmação da oferta da atividade 
INU019 – Atenção Integral ao Adolescente. Professora Júnia Serra-Negra aguarda a 
confirmação das disciplinas que funcionarão na Clínica 08. Professora Ana Cecília 
relatou que a proposta é vincular os alunos matriculados em Estágio Docente I e II 
ingressantes em 2020/2 e 2021/2  na disciplina ODR048 Endodontia II e Projetos de 
Extensão, sendo que essas atividades são semanais. Professor Luís Otávio explanou 
que há 03 alunos novos em Estágio Docente e por isso atuarão no suporte da 
atividade Periodontia II. Professora Cláudia Silami relatou que além do Estágio 
Docente como suporte às atividades da graduação, fará a proposta de atuação dos 
estudantes em Monitorias de Pós-Graduação. Professora Lívia Zina explicou que o 
Mestrado Profissional possui atividades em sua maioria teóricas e concentradas em 
uma semana por mês. Em caso de oferta de atividade prática, foi sugerido que se 
ministre o conteúdo condensado em uma semana, a fim de que os estudantes possam 
se programar em seus trabalhos. Professora Isabela Pordeus ressaltou que os novos 
discentes são obrigados a fazer o curso de capacitação de Biossegurança ofertado 
pela COBIO via Centro de Extensão da FAO, para que eles tenham acesso às 
clínicas. Sobre as datas e composição da Comissão para processo seletivo de 
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Bolsas 2021/2; ficou estabelecido que o processo iniciará em 30 de agosto e finalizará 
em 21 de setembro, tendo em vista o recesso acadêmico e início de férias dos 
docentes. A presidência será pelo Professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 
Abreu. A intenção é implementar as bolsas em outubro. Foi prorrogado o mandato dos 
atuais coordenadores das áreas de concentração em Odontopediatria e 
Representantes dos Cursos de Especializações até 31 de outubro de 2021, no intuito 
de realizar as eleições em 18 de outubro. Foi aprovado o parecer de credenciamento 
de docente coorientadora externa – Daniela Prócida Raggio. Aprovou-se o 
relatório de residência pós-doutoral de Emílio Prado da Fonseca – sob 
supervisão de professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu. Nada 
mais havendo a tratar, a professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Victor Felipe Alves, Secretário, 
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. 

 
 

 


