
 

 

 

 

 

 

 

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

em 18 de Outubro de 2021. 

 

 

Ao 18 (dezoito) dias do mês de outubro 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 pelo Professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
(Subcoordenador) e registrou-se a presença dos seguintes professores: Ivana Márcia 
Alves Diniz (Clínica Odontológica), Tarcília Aparecida da Silva (Estomatologia), Júnia 
Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Felipe Paiva Fonseca (Patologia Bucal), 
Ana Cristina Borges de Oliveira e Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), Loliza 
Chalub Luiz Figueiredo Houri (Mestrado Profissional) e a representante discente 
Jéssica Madeira Bittencourt. Havendo quórum regulamentar, o Senhor presidente 
cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da 
pauta. Comunicados: 1) O Prof. Mauro informou que alguns docentes ainda não 
enviaram os pareceres referentes aos relatórios semestrais discentes de 2021/1 e 
solicitou que os coordenadores de área cobrassem o envio deles. Falou da 
importância da formulação desses pareceres para a melhora do processo formativo do 
aluno e para um melhor acompanhamento pelo Colegiado de Pós-Graduação. 2) A 
Profa. Tarcília falou sobre as aulas presenciais de Estágio Docente na Clínica da Pós-
Graduação. Nesse semestre, foi implementada uma nova regra em que os alunos 
teriam que ser orientados e acompanhados, durante sua permanência na Clínica, 
somente por professores credenciados na Pós-Graduação, mas que ficou sabendo 
que alguns professores foram autorizados a participar da disciplina, mesmo sem 
serem credenciados. Falou que na formalização da disciplina o aluno fica vinculado ao 
orientador, mas que, na prática, pode ser que seja auxiliado por outros professores 
presentes. Perguntou ao Prof. Mauro se essa autorização partiu do Colegiado e falou 
que é muito difícil planejar os horários da Estomatologia, tendo em vista que as aulas 
acontecem junto com a Radiologia e que não tem professores da Radiologia 
credenciados na Pós-Graduação. O Prof. Mauro falou que não houve autorização 
formal da Pós-Graduação nesse sentido, e que o professor responsável pelo Estágio 
Docente deverá ser responsável pelo aluno na Clínica. Mas que não tem problema em 
o discente ser auxiliado por outro professor, desde que tenha algum docente 
credenciado na Clínica durante a aula. Esse assunto será discutido novamente em 
outra reunião, pois será verificado se teve outra demanda desse tipo. Posteriormente, 
o CPGO APROVOU a ata da reunião do dia 01 de setembro de 2021 e seus anexos. 
A seguir o CPGO APROVOU: 1) Os projetos de pesquisa das alunas Bárbara da Silva 
Mourthé Matoso e Sara Oliveira Lisboa. 2) A homologação dos resultados dos exames 
de qualificação, bancas e defesas de dissertação de Mestrado e teses de Doutorado 
em 2021. Posteriormente o Prof. Mauro iniciou o assunto Planejamento do Semestre 
2021/2: 1) Solicitou que os coordenadores de área enviassem os nomes dos 
orientadores dos discentes ingressantes em 2021/2. 2) Para a abertura do semestre, 
Prof. Mauro sugeriu fazer uma reunião separada com os alunos ingressantes no 
Mestrado e Doutorado em 2021/2 com o objeto de apresentar o Programa de Pós-
Graduação e a equipe da Secretaria, além de ter a Aula Inaugural aberta para todos 
os discentes e docentes. Perguntou se alguém teria sugestão de tema. Profa. Júnia 

Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia 

Faculdade de Odontologia 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 

Pampulha – Belo Horizonte – MG 

CEP: 31.270-901 

Tel. (31) 3409-2470     

E-mail: odonto-posgrad@ufmg.br 

 



sugeriu o tema Racismo, que está em voga ultimamente, e sugeriu convidar o Prof. Dr. 
João Luiz Dornelles Bastos, da Saúde Coletiva da UFSC, especialista na área para 
palestrar. Profa. Ana Cristina sugeriu o tema Corte de Verbas CNPq, Reavaliação da 
CAPES e Perspectivas Futuras. Sugeriu convidar os Pró-Reitores de Pesquisa e de 
Pós-Graduação da UFMG para explanarem sobre os desafios da Pós-Graduação em 
termos de financiamento e de avaliação da Pós-Graduação. O Prof. Mauro entrará em 
contato com os Pró-Reitores para fazer o convite e verificar a disponibilidade deles. 3) 
Profa. Júnia perguntou como ficará a assinatura da lista de presença dos bolsistas 
nesse semestre, tendo em vista que, por conta da pandemia do coronavírus e das 
atividades remotas, muitos alunos não moram mais em Belo Horizonte e solicitou uma 
definição formal do Colegiado de Pós-Graduação nesse sentido. Prof. Mauro informou 
que a Reitoria da UFMG ainda não autorizou o retorno total das atividades presenciais, 
somente de 40% das atividades, e que ainda estamos em ensino híbrido emergencial. 
Informou que esse assunto poderá ser discutido posteriormente em outra reunião, 
quando a Reitoria autorizar o retorno total das atividades presenciais. Profa. Ana 
Cristina concorda que não poderia ser exigido que os alunos retornassem 
presencialmente para a assinatura da lista de presença, tendo em vista que as 
atividades ainda não estão 100% presenciais. Dessa forma, ficou definido que, neste 
momento, o CPGO não exigirá a lista presencial e que esse assunto será discutido em 
reunião quando a UFMG autorizar o retorno 100% presencial. Profa. Tarcília disse que 
a questão não é somente a assinatura da lista de presença, mas também que os 
alunos precisam de uma vivência prática das matérias para uma formação completa e 
que nem todos os alunos concordaram em voltar com as atividades presencias nas 
Clínicas. Profa. Júnia pediu a palavra para falar que os orientadores devem 
acompanhar seus orientandos de perto para que eles tenham mais compromisso, 
principalmente os que são bolsistas, ainda mais nesse momento de corte de verbas. 
Prof. Mauro e a Comissão de Avaliação Discente irão avaliar mais a fundo os 
bolsistas, a fim de verificarem se suas atividades estão compatíveis com as bolsas 
recebidas. 4) O Colegiado APROVOU a definição da data-limite de entrega dos 
projetos de pesquisa pelos estudantes do Mestrado Profissional, Mestrado e 
Doutorado ingressantes em 2021/2 para o dia 28 de fevereiro de 2022. A seguir o 
Colegiado APROVOU: 1) Os relatórios de residência pós-doutoral dos discentes 
Fernando Henrique da Silva Oliveira, Ramon Targino e Suellen da Rocha Mendes. 
Com a ressalva de que o aluno Fernando Henrique da Silva Oliveira deverá preencher 
o formulário oficial da Pós-Graduação. 2) Os planos de trabalho dos monitores de pós-
graduação voluntários do projeto de extensão “Atendimento odontológico ambulatorial 
e hospitalar a indivíduos com comprometimento sistêmico e perda de substância em 
região de cabeça e pescoço” - Fernanda Aragão Félix, Thalita Tavares Sores e 
Isadora França. Posteriormente, Profa. Tarcília solicitou o uso da Plataforma 
Streaming assinada pelo CPGO, para o evento sob sua coordenação, Programa 
Extensão, que será realizado de 08 a 11 de novembro de 2021. Ela precisará dessa 
plataforma para fazer a divulgação do evento. Prof. Mauro autorizou o uso e as datas 
solicitadas pela Profa. Júnia serão reservadas pela Secretaria do Clegiado. A seguir o 
CPGO APROVOU os pedidos de prorrogação da defesa de dissertação dos alunos 
Mariana Rocha Diniz Arantes, Adriano Neves Coelho, Lussandra Viviane e Victória 
Maria Pereira Silva e o pedido de prorrogação do exame de qualificação da aluna 
Rafaela Reis Silva. Outros Assuntos: 1) Prof. Mauro informou que o aluno Henrique 
França Diniz Oliveira, orientando da Profa. Maria Esperanza Cortés Segura, solicitou 
por e-mail o trancamento da matrícula no Doutorado. O discente foi informado que, 
para efetivar o pedido, ele deverá abrir um pedido formal, juntamente com sua 
orientadora e com a coordenação da área. Prof. Mauro solicitou aos membros do 
CPGO a possibilidade de aprovação “ad referendum” quando o documento formal for 
apresentado, para posterior homologação em reunião. Antes de aprovar o 
trancamento da matrícula, a Comissão de Avaliação Discente irá chamá-lo para uma 
reunião, a fim de verificar se não é melhor estender o prazo de defesa ao invés de 



trancar a matrícula. 2) Prof Mauro falou sobre a possibilidade de convocar candidatos 
excedentes no processo seletivo para Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e 
Doutorado 2021/2, tendo em vista que a candidata ao Mestrado Profissional Marly 
Júnia Correa Campos desistiu da vaga e que o candidato ao Doutorado Fabrício 
Antônio de Carvalho Silva não observou o prazo de defesa do Mestrado e que, 
portanto, sua matrícula no Doutorado foi indeferida. Dessa forma, o CPGO APROVOU 
a convocação da candidata aprovada no Mestrado Profissional Isabela Maria Silva 
Duarte e da candidata ao Mestrado Acadêmico Renata Kézia Pereira dos Anjos, já que 
foram aprovadas a incorporação das vagas do Doutorado pelo Mestrado, uma vez que 
não há mais candidatos aprovados do Doutorado. 3) Profa. Júnia agradeceu a todos 
pelo apoio nesses 10 anos de coordenação de área, tendo em vista que, após a 
eleição, a coordenação será passada para a Profa. Fernanda Morais.  Prof. Mauro a 
agradeceu pelo empenho e trabalho durante todos esses anos e elogiou seu 
comprometimento com o Programa. Nada mais havendo a tratar, o Professor Mauro 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Valéria 
Hoffmam de Oliveira Carvalho, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada por mim e pelo Subcoordenador. A assinatura dos demais 
membros presentes segue em lista de presença acostada a esta Ata. 

 

 

 


