
 

 

 

 

 

 

 

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

Odontologia realizada em 31 de maio de 2021. 

 

Aos 31 (trinta e um) 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: 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 e 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), Leniana 
Santos Neves (Representante dos Cursos de Especialização), os representantes 
discente Jéssica Madeira Bittencourt e José Alcides Almeida de Arruda e a 
Coordenadora da Clínica 7 da Pós-Graduação Isabella Faria da Cunha Peixoto. 
Havendo quórum regulamentar, a Senhora presidente cumprimentou a todos e 
declarou aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da pauta. Comunicados: 1) 
A Profa. Isabella Faria da Cunha Peixoto relatou sobre o retorno das atividades da 
Clínica 7 da Pós-Graduação. Os cursos de especialização em ortodontia e cirurgia 
conseguem seguir os protocolos de segurança com mais facilidade, sendo que os 
cursos de especialização em implantodontia, endodontia e dentística precisam rever 
os protocolos e fazer alguns ajustes, pois, o período de atendimento aos pacientes é 
mais demorado. A funcionária que atual no turno da manhã da clínica 7 está afastada 
por motivos de saúde e foi necessária a mobilização junto ao setor de enfermagem 
para que houvesse a substituição. A Profa. Leniana Santos Neves disse que os 
atendimentos foram organizados e correram tranquilamente. Os alunos estão 
gostando, pois, tem um professor para cada aluno e isto permite ter mais acesso para 
sanar as dúvidas. A desparamentação está sendo sem maiores dificuldades e foi 
disponibilizada a sala 3412 da pós-graduação para os alunos guardarem seus 
pertences. A Profa. Ana Cecília Diniz Viana informou que faltaram 2 pacientes, que 
tentaram preencher a vaga, mas não foi possível. 2) A PRPG encaminhou o ofício 
02/2021/GAB/PRPG reforçando as Diretrizes para Ensino Remoto Emergencial na 
Pós-Graduação da UFMG. 3) Os editais para disponibilização de acesso a 
equipamentos de infomática e cabeamento de internet foram reabertos, porém, não 
houve muita adesão dos estudantes da pós-graduação. A seguir o colegiado 
APROVOU: 1) os projetos de pesquisa dos alunos dos cursos de mestrado acadêmico 
e doutorado (relação anexa). 2) Os pedidos de prorrogação de prazo do exame de 
qualificação, de defesa de tese e dissertação dentro do limite de três meses (relação 
anexa). 3) O pedido de anuência a fim de que Camila Rocha Vilela (mestranda em 
Clínica Odontológica) realize parte da sua pesquisa sob a orientação do professor 
Leonel Mendoza na Michigan State University no período de 20/09/21 a 20/02/22. 4) O 
DEFERIMENTO dos pedidos de credenciamento como docente permenente 
(orientador) do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de 
Odontologia da UFMG dos seguintes professores: Carolina Bosso André, Francine 
Benetti, Frederico Santos Lage, Juliana Vilela Bastos, Thaís Yumi Umeda Suzuki, 
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Warley Luciano Fonseca Tavares e Flávio de Freitas Mattos. O credenciamento como 
docente permanente (orientador) do curso de Mestrado Profissional em Odontologia 
em Saúde Pública da UFMG do Prof. Flávio de Freitas Mattos e da Profa. Najara 
Barbosa da Rocha. O INDEFERIMENTO do pedido de credenciamento da Profa. 
Cristiane Meira Assunção como docente permanente (orientador) no Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia da UFMG. E o INDEFERIMENTO do pedido de 
credenciamento do Prof. Luís Fernando dos Santos Alves Morgan como coorientador 
dos alunos: Camila de Souza Caneschi e Hans Hatner Araújo Oliveira, orientados pelo 
professor Allyson Nogueira Moreira. A seguir ocorreu a HOMOLOGAÇÃO do 
resultado do edital 15/2021 para a eleição de coordenador e subcoordenador do 
Colegiado de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da UFMG. Foram 
reeleitos os professores Isabela Almeida Pordeus (coordenadora) e Mauro 
Henrique Nogueira Guimarães de Abreu (subcoordenador) que agradeceram a 
confiança de todos e darão continuidade aos trabalhos desenvolvidos no CPGO. O 
Colegiado HOMOLOGOU na sequência o resultado da defesa de tese da aluna de 
doutorado Johana Alejandra Moreno Drada. Posteriormente a Profa. Lívia 
Guimarães Zina informou que concluiu os trabalhos em relação ao relatório Sucupira 
e que a plataforma não identificou os trabalhos de alguns alunos egressos mesmo 
sendo preenchidos corretamente. Reforça, ainda, que a produção tecnológica é um 
ponto forte a ser observado, tendo apresentado um avanço no último ano. A Profa. 
Isabela disse que na síntese considerando os 4 anos tivemos a produção de 813 
artigos sendo que 65% são de estudantes e egressos. A produção dos alunos de Pós-
doutorado não é contabilizada na plataforma, se fosse considerada a participação 
discente seria maior. A Profa. Isabela e Profa. Lívia relataram algumas dificuldades e 
incoerências percebidas ao preencherem o relatório na plataforma sucupira que foram 
relatadas em campo próprio do relatório. A seguir a Profa. Isabela solicitou aos 
membros presentes que no lançamento da disciplina no sistema da pós-graduação 
informem o nome de todos os professores envolvidos na disciplina para que a carga 
horária seja distribuída corretamente e que demos preferência para os professores 
credenciados no programa. Na sequência a Profa Isabela relatou sobre a dificuldade 
na entrega das versões corrigidas das teses e dissertações pelos alunos à secretaria 
do CPGO. A turma que concluiu o curso o ano de 2020 temos 1/3 dos alunos que 
ainda não entregaram o documento. Quando o relatório Sucupira está sendo 
preenchido é necessário que se faça um carregamento das teses/dissertações que se 
tornam públicas. Assim, quando não se tem a versão final das teses/dissertações, o 
Programa é prejudicado. Posteriormente o Colegiado discutiu sobre o planejamento de 
curto, médio e longo prazo para retorno das atividades práticas no ambiente da 
Faculdade de Odontologia que deverá ser encaminhado à CAEC até o dia 15 de 
junho. A Profa. Isabela considera que seria importante ter uma coesão entre os cursos 
de extensão, graduação e pós-graduação ao elaborarem o planejamento de curto, 
médio e longo prazo para retorno das atividades práticas na Faculdade de Odontologia 
da UFMG. A seguir a Profa. Patrícia Carlos Caldeira relatou sobre o trabalho da 
Comissão sobre a elaboração de Resolução para estabelecer normas para 
aproveitamento de créditos e atribuição de créditos a atividades acadêmicas 
complementares realizadas durante os cursos de Mestrado e Doutorado, ela disse que 
a comissão se baseou nas normas gerais da pós-graduação da Faculdade de 
Odontologia, em regimentos de pós-graduação com conceitos 6 e 7 que trouxeram 
conhecimentos e expeiências. A Profa. Isabela sugeriu que todos façam a leitura do 
documento para que possam discutir na próxima reunião com o objetivo de aprimorar 
e aprovar a Resolução. Seguindo a pauta o Colegiado APROVOU os seguintes 
documentos: 1) O relatório de residência pós-doutoral de Tahyná Duda Deps Almeida. 
2) Os planos de trabalho de Monitoria de Pós-Graduação para o Programa 
“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. 3) O resultado da seleção de Monitoria de Pós-Graduação para 
disciplinas de Graduação e Pós-Graduação em 2021/1 do Departamento de 
Odontologia Social e Preventiva. A Profa. Isabela disse que a CAPES ainda não 
informou os valores que temos a receber no Colegiado de Pós-Graduação. 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. 

 

 

 


