
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 17 de maio de 2021. 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio 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: Cláudia Silami de Magalhães e 
Ivana Márcia Alves Diniz (Clínica Odontológica), Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho 
(Endodontia), Patrícia Carlos Caldeira (Estomatologia), 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), Hugo Henriques Alvim 
(Representantes dos Cursos de Especialização) e 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) Na próxima semana haverá o 
retorno dos 20% das atividades presencias nas clínicas de pós-graduação que não se 
adequam ao modo remoto. Inicialmente os alunos e professores dos cursos de 
especialização em Endodontia e Ortodontia atenderão nas clínicas. 2) Os membros do 
colegiado aqui reunidos decidiram por aguardar a resposta sobre o recebimento dos 
recursos da pós-graduação deste ano para posteriormente fazerem um planejamento 
dos gastos necessários. 3) A agência de fomento FAPEMIG informou que os recursos 
deste ano começariam a ser liberados e que havia sido liberada uma bolsa de 
mestrado para novo bolsista que estava congelada desde 2019. A convocação e a 
implementação da nova bolsista já foi relizada. 4) Os editais para a seleção dos 
candidatos aos cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado 
estão publicados no site do CPGO, sendo necessária a sua divulgação por todos. 5) O 
mandato para a coordenação e subcoordenação da Pós-Graduação encerra-se no dia 
30 de junho de 2021. O edital foi elaborado e está seguindo as etapas para a 
realização da eleição que será realizada no dia 27 de maio de 2021. 6) Houve uma 
reunião para se discutir uma revisão no site da Pós-Graduação. Foi introduzida uma 
aba de popularização da ciência para se colocar todos os livros eletrônicos que houver 
apoio do colegiado e os vídeos pitchs das disciplinas de Seminários. É necessário que 
haja um envolvimento de todos os coordenadores de área para ajudar na divulgação 
quando ocorrer algum evento da pós-graduação. No site constará o nome, o link do 
currículo lattes/orcid, a foto e o e-mail institucional de cada professor da pós-
graduação. Foi solicitado aos membros presentes que sugerissem nomes para se 
montar uma comissão de atualização e acompanhamento da página e informem na 
próxima reunião. Posteriormente o Colegiado APROVOU a ata da reunião do dia 29 
de março de 2021. E a ata da seleção ao Prêmio UFMG de Teses 2021, foram 09 
(nove) teses incritas para o prêmio. A tese intitulada “Instrumentos psicométricos na 
ampliação da visão holística da Odontologia: validação das versões brasileiras da 
Positive Oral Health and Well-Being (POHW) e do Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire Short-Form (TEIQue-SF)” do aluno Matheus de França Perazzo, 
orientado pelo Prof. Saul Martins de Paiva e coorientado pela Profa. Ana Flávia 
Granville Garcia e pelo Prof. Konstantinos Vassilis Petrides foi indicada para concorrer 
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ao Prêmio UFMG de Teses 2021. Na sequência os membros presentes decidiram que 
os professores Thiago Cruvinel, Flávio Freitas Mattos e Ivana Márcia Alves Diniz serão 
os palestrantes da aula magna de abertura do 1º semestre letivo de 2021 que 
ocorrerá no dia 09/06/2021 às 09h00. A seguir o colegiado APROVOU: 1) os projetos 
de pesquisa dos alunos dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado (relação 
anexa). 2) Exames de qualificação, Bancas e Defesas de Teses em 2021 (relação 
anexa). 3) Pedidos de prorrogação de prazo do exame de qualificação, de defesa de 
tese e dissertação dentro do limite de três meses (relação anexa). 4) Pedido de 
anuência a fim de que Adriele de Freitas Neiva Lessa participe da Chamada 01/2021 – 
CapesPrint – Orientadora – professora Maria Cássia Ferreira de Aguiar. 5) Pedido de 
anuência a fim de que Heloísa Vieira Prado participe da Chamada 01/2021 – 
CapesPrint – Orientadora – professora Ana Cristina Borges de Oliveira. Seguindo a 
pauta, a Comissão de Apoio ao Enfrentamento da COVID-19 na FAO UFMG solicitou 
a elaboração de um planejamento de retorno às atividades práticas presenciais a 
curto, médio e longo prazo na Faculdade de Odontologia. As áreas de concentração 
devem se reunir para fazer um planejamento conjunto em relação às atividades que 
envolvem as disciplinas e outras que precisam ser revistas e planejadas. O relatório de 
planejamento deverá ser encaminhado à CAEC até o dia 15 de junho. A seguir a 
Profa. Lívia Guimarães Zina relatou sobre os trabalhos que a comissão de 
autoavaliação do curso de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública 
da Faculdade de Odontologia da UFMG, composta pelas professoras Loliza Chalub 
Luiz Figueiredo Houri, Aline Araújo Sampaio, Denise Vieira Travassos e Efigênia 
Ferreira e Ferreira, sob a presidência da primeira, está realizando desde 1º de outubro 
de 2020 e solicitou que seja elaborada uma portaria retroativa a esta data. Em relação 
a autoavaliação dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado, a Profa. Isabela 
informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação encaminhou uma avaliação dos 
questionários que a pós-graduação aplicou nos seus discentes, docentes e técnicos-
administrativos. Os professores Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, 
Isabela Almeida Pordeus e Raquel Conceição Ferreira analisaram a avaliação e esta 
última está preparando um documento final. A comissão de autoavaliação dos 
Programas de Mestrado e Doutorado é composta pelas professoras Raquel Conceição 
Ferreira, Sílvia Ferreira de Sousa e Fernanda de Morais Ferreira, sob a presidência da 
primeira. As portarias terão vigência a partir de 1º de outubro de 2020. O Colegiado 
APROVOU as portarias das comissões de autoavaliação dos Programas de Mestrado 
e Doutorado e Mestrado Profissional em Odontologia em Saude Pública da Faculdade 
de Odontologia da UFMG. Posteriormente a Profa. Patrícia Carlos Caldeira fez um 
breve relato sobre a elaboração da Resolução para estabelecer normas para 
aproveitamento de créditos e atribuição de créditos a atividades acadêmicas 
complementares realizadas durante os cursos de Mestrado e Doutorado. A comissão 
fez a coleta de alguns documentos baseados nas normas e regulamentos que foram 
enviados pela secretaria de Pós-Graduação e será realizada nova reunião para 
discutirem sobre esses documentos e concluirem os trabalhos. A seguir o colegiado 
APROVOU: 1) O resultado dos projetos de extensão selecionados pelo Edital Proex 
nº02/2021 – Formação em Extensão a Pós-Graduação. 2) O resultado da seleção de 
alunos por meio do Edital nº 06/2021 para os Projeto de Extensão Escolas Saudáveis 
e Translação do Conhecimento em Odontologia em Saúde Pública. 3) O 
recredenciamento da Professora Renata de Castro Martins como docente 
permanente do Curso de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública. 4) 
O relatório de residência pós-doutoral de Ana Paula Brazileiro Vilar Hermont, Gabriela 
Cristina Santin e João Gabriel Silva Souza. 5) O registro pós-doutoral de José 
Alejandro Guerrero Vargas – supervisão da professora Soraia Macari – Título do 
projeto: Correção da mordida profunda com intrusão de dentes inferiores anteriores: 
comparação entre mecânicas tradicionais e alinhadores ortodônticos pelo método de 
elementos finitos. Na sequência o colegiado HOMOLOGOU o resultado da seleção de 
Monitoria de Pós-Graduação para o Projeto “Atendimento odontológico ambulatorial e 



hospitalar a indivíduos com comprometimento sistêmico e perda de substância em 
região de cabeça e pescoço”. Selecionados: Daniel Marques Leão, Fernanda Aragão 
Félix, Isadora França, Thalita Soares Tavares. Posteriormente a Profa. Lívia 
Guimarães Zina relatou sobre o preenchimento do relatório na plataforma SUCUPIRA 
que deverá ser entregue até o dia 31 de maio. A proposta e o formulário de 
preenchimento tiveram mudanças significativas, com isso, dificultou bastante a 
celeridade no preenchimento do relatório. A Profa. Isabela comunicou que foi indicada 
para presidir a comissão de avaliação quadrienal da CAPES dos mestrados 
profissionais em rede. 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. 

 

 

 


