
 

 
                                 

 
 

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia realizada em 23 de agosto de 2021. 

 
Aos 23 (vinte três) dias do mês de setembro de 2021, em ambiente virtual do 
Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia, realizou-se a Reunião Extraordinária 
dos Membro desse Colegiado, sob a presidência da Coordenadora, Professora Isabela 
Almeida Pordeus, tendo participado os membros: Cláudia Silami de Magalhães 
(Clínica Odontológica), Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Tarcília 
Aparecida da Silva (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), 
Felipe Paiva Fonseca (Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Peridodontia), 
Ana Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Lívia Guimarães Zina (Mestrado 
Profissional), Leniana Santos Neves (Representante dos Coordenadores dos Cursos 
de Especialização) e Jéssica Madeira Bittencourt (Representante dos Discentes). 
PAUTA ÚNICA: Homologação da resposta a ser encaminhada ao pedido de 
recurso de Rafael Soares Guieiro candidato do processo seletivo 02/2021 – 
Mestrado em Odontologia área de concentração em Patologia Bucal. Dada a 
excepcionalidade da situação desde o mês de março de 2020, em virtude da 
Pandemia Covid-19, os trabalhos deste Colegiado foram realizados remotamente, 
ocorrendo a votação virtual por meio de resposta ao e-mail de Convocação desta 
Reunião. A Banca Examinadora de Currículos do processo seletivo Edital 02/2021 
Mestrado e Doutorado apresentou o pedido de Rafael Soares Guieiro requisitando a 
revisão da sua nota com o acréscimo do comprovante de artigo científico. Foi 
explanado que o prejuízo na avaliação do candidato deve-se à não observância da 
alínea f, do Item 3.2 do referido edital, que indica a exigência de “Documentação 
comprobatória de todas as atividades mencionadas no currículo Lattes em documento 
único”. Também esclareceu que os currículos Lattes dos candidatos analisados pela 
Banca Examinadora foram aqueles anexados no ato da inscrição e não a sua versão 
online. Sendo assim, não houve consulta àquele Sistema para acesso aos currículos 
dos candidatos. Após apuração, constatou-se 10 (dez) votos a favor da resposta 
elaborada pela Banca Examinadora de Currículos, aprovando o Parecer Final 
indeferindo o pedido do candidato, tendo sido confirmada a homologação do 
resultado do certame. Não havendo outros assuntos a serem tratados, para constar, 
foi lavrada a presente ata pela Coordenadora Profa. Isabela Almeida Pordeus e pelo 
Secretário Victor Felipe Alves. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021.  
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