
 

 

 

 

 

 

 

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

em 26 de julho de 2021. 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho 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: Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
(Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães e Ivana Márcia Alves Diniz (Clínica 
Odontológica), Ana Cecília Diniz Viana (Endodontia), Patrícia Carlos Caldeira 
(Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), Felipe Paiva 
Fonseca e Sílvia Ferreira de Sousa (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), Leniana Santos Neves 
(Representante dos Cursos de Especialização) e a representante discente Jéssica 
Madeira Bittencourt. Havendo quórum regulamentar, a Senhora presidente 
cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da 
pauta. Comunicados: 1) A Pró-Reitoria de Pós-Graduação informou através do e-mail 
datado de 16/07 o valor do recurso a ser recebido do programa PROEX da UFMG em 
2021, no caso da Faculdade de Odontologia receberemos a quantia de R$ 
149.110,00. A Profa. Isabela informou que ainda não compilou os pedidos de gastos 
feitos pelas áreas de concentração, mas, provavelmente, todos as solicitações serão 
contempladas. E sugeriu que ao solicitarem pedidos de publicações de artigos que 
façam dentro das cotas que temos na FAPEMIG e Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
tendo em vista que os custos das publicações estão muito elevados. 2) Recebemos 2 
bolsas de mestrado do CNPq que poderão ser distribuídas a partir de agosto com 
validade de 24 meses contados a partir da implementação que ocorrerá com a 
próxima seleção da nova turma. Reforçamos a necessidade dos professores do corpo 
permanente fazerem pedidos de bolsas e recursos, pois, recebemos proporcional a 
demanda. Os números das bolsas de iniciação científica (CNPq) reduziram muito em 
torno de 30%. 3) Em relação ao Projeto Docência em Ação tivemos uma reunião no 
GIZ e está sendo encaminhado o projeto final para podermos trabalhar na disciplina de 
estágio docente. Posteriormente, o CPGO APROVOU a ata da reunião do dia 05 de 
julho de 2021 e seus anexos I a V. 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 VI). 
Posteriormente o Colegiado discutiu a cerca do Ofício PRPG – 196/2021 que solicita o 
envio, até 02 de agosto, das reflexões sobre quais atividades precisam 
necessariamente ser oferecidas presencialmente e quais poderiam continuar a ser 
oferecidas de forma remota, em um modelo que se caracteriza como ensino híbrido 
emergencial. Dentre vários assuntos discutidos a Profa. Cláudia Silami de Magalhães 
sugeriu a introdução da disciplina de estágio docente e das atividades em campo nos 
laboratórios de pesquisa. A Profa. Isabela Almeida Pordeus sugeriu incluir a monitoria 
de pós-graduação neste documento a ser encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e solicitou aos membros presentes que façam um planejamento da 
disciplina de estágio docente. E solicitou que os representantes das áreas de 
concentração identifiquem quais são as disciplinas e os projetos de extensão que 
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estão retornando e informem o planejamento e o detalhamento das atividades para 
que o CAEC possa aprovar. A seguir o colegiado APROVOU as seguintes solicitações 
do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente: a) Realização do 
Estágio Docente para a disciplina Atenção Integral à Criança II em 2021/2. b) Mudança 
da Clínica 7 para a Clínica 8 como local de execução da disciplina SCA 809 – 
Pesquisa Odontológica para crianças com necessidades complexas II. Na sequência, 
após ampla discussão o Colegiado INDEFERIU a solicitação de mudança de categoria 
no processo seletivo – Marcella Carolina de Souza, candidata ao mestrado, mas se 
inscreveu para doutorado. E INDEFERIU a inscrição de Ilson de Sousa Melo Neto, 
candidato ao mestrado em Periodontia que apensou os comprovantes do Lattes na 
aba do projeto de pesquisa. Posteriormente, o Colegiado discutiu e acertou os 
detalhes em relação ao processo seletivo para os cursos de Mestrado Acadêmico, 
Mestrado Profissional e Doutorado, tais como a composição das bancas de arguição e 
análise de currículo, definição dos horários das arguições e o envio das declarações 
de inexistência de impedimento até o dia 29/07. A seguir o Colegiado APROVOU: 1) o 
parecer de credenciamento do Prof. Luis Fernando Morgan dos Santos Alves como 
coorientador de Camila de Sousa Caneschi e Hans Hatner Araújo Oliveira, com a 
condição do mesmo corrigir seus dados na base ORCID e Scopus. 2) o pedido de 
análise do exame de proficiência de Iury Almeida Rocha – 2020717284  - Mestrando 
em Odontopediatria. 3) o relatório de residência pós-doutoral de Nicolau Conte Neto. 
4) as inscrições para Seleção da Especialização em Ortodontia – 2021/1, aprovada em 
27 de maio de 2020. Devido a pandemia, foi autorizada pela PRPG a troca de 
semestre de ingresso para 2021/2. 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. 

 

 

 


