
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 29 de março de 2021. 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março 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: Mauro Henrique Nogueira 
Guimarães de Abreu (Subcoordenador), Cláudia Silami de Magalhães e Ivana Márcia 
Alves Diniz (Clínica Odontológica), Tarcília Aparecida da Silva (Estomatologia), Saul 
Martins de Paiva (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) 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) 
A Pró-Reitoria de Pesquisa – PRPQ fez o lançamento dos Editais referente as Bolsas 
de Iniciação Científica. As bolsas que iremos receber é proporcional a nossa 
solicitação, por isso é importante que participemos encaminhando nossas demandas, 
devemos ficar atentos ao prazo. 2) O edital do Prêmio CAPES de Teses 2021 foi 
divulgado para os alunos que defenderam suas teses em 2020. Estamos aguardando 
a PRPG divulgar o cronograma do Prêmio UFMG de Teses. 3) Foram recebidos 
alguns recursos acerca do processo de seleção das bolsas Mestrado e Doutorado 
2021. O Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu relatou o recurso 
interposto pela aluna de mestrado Francielen Oliveira Fonseca que alegou que não 
ficou ciente do processo seletivo, porém, o Colegiado tem a comprovação do envio do 
Edital à aluna. 4) Foi efetivado o Registro Acadêmico dos candidatos do mestrado 
Daniel Marques Leão, Francielen Oliveira Fonseca e Rafaela Ferrer de Oliveira que 
estavam aguardando sua colação de grau na Graduação. Posteriormente o Colegiado 
APROVOU a ata da reunião do dia 15 de março de 2021. A seguir a Profa. Isabela 
relatou as ponderações da PRPG sobre os Editais de Seleção do Mestrado 
Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado, sobretudo a definição da Plataforma 
Virtual. O secretário Vítor Felipe Alves encaminhou os editais à PRPG e eles 
retornaram com as sugestões e comentários que foram apreciados e alterados. Dentre 
as alterações sugeridas está a possibilidade de se abrir um novo edital de seleção no 
segundo semestre letivo de 2021 caso as vagas para o mestrado não sejam 
totalmente preenchidas. O Colegiado discutiu e analisou todas as sugestões de 
alterações encaminhadas pela PRPG e as mudanças nos textos dos editais foram 
APROVADAS. A seguir o colegiado APROVOU: 1) os projetos de pesquisa dos 
alunos dos cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado (relação 
anexa). 2) O pedido de comprovação de estudos de Ana Carolina Migliorini Souza – 
cursou dois semestres em 2016 na Monash University como intercambista de 
graduação para fins de proficiência em inglês. 3) O pedido de anuência ao Colegiado 
feito pela professora Soraia Macari a fim de que Tânia Mara de Souza Ianni participe 
da Chamada 01/2021 – CapesPrint. 4) O credenciamento do professor Walter Luiz 
Siqueira para coorientar a aluna do Doutorado Tânia Mara de Souza Ianni. Na 
sequência o Colegiado discutiu sobre a possibilidade de dilação dos prazos de 
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defesas de teses/dissertação e exames de qualificação, incluindo pedido de 
prorrogação de defesas (relação anexa). Os coordenadores de área irão fazer um 
levantamento e encaminhar a relação dos alunos que tiveram que alterar o seu projeto 
de pesquisa e que necessitam dilatar o prazo de suas defesas. Em relação a 
prorrogação dos prazos das bolsas ainda não temos notícia. O Colegiado APROVOU 
a prorrogação por até 3 meses dos prazos para os exames de qualificação e defesas 
de mestrado e doutorado. A seguir o Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 
Abreu relatou sobre algumas ponderações que a PRPG solicitou em relação aos 
critérios de credenciamento de docentes para o Mestrado Profissional, Mestrado 
Acadêmico e Doutorado. Dentre as alterações está a troca da palavra “colaborador” 
por “coorientador”, algumas alterações foram justificadas e encaminhadas à PRPG. 
Posteriormente o Colegiado decidiu por montar uma comissão composta pela Profa. 
Viviane Elisangela Gomes, Patrícia Carlos Caldeira e a discente Jéssica Madeira 
Bittencourt para estabelecer normas para aproveitamento de créditos e atribuição 
de créditos às atividades acadêmicas complementares realizadas durante os 
cursos de Mestrado e Doutorado. A seguir a Profa. Isabela solicitou aos membros 
presentes que enviem a atualização das ementas e bibliografias das disciplinas 
por área de concentração. Finalizando a pauta o Colegiado APROVOU o relatório de 
residência pós-doutoral - RPD de Thaís do Santos Fontes Pereira. 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. 

 

 

 


