
 

 

 

 

 

 

 

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

em 05 de julho de 2021. 

 

Aos 05 (cinco) 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), Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Tarcília Aparecida da 
Silva (Estomatologia), Júnia Maria Cheib Serra-Negra (Odontopediatria), 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), Hugo Henriques Alvim e Leniana Santos 
Neves (Representante dos Cursos de Especialização), Isabella Faria da Cunha 
Peixoto (Coordenadora da Clínica 7 da Pós-Graduação) 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 Profa. Isabela informou sobre o andamento do 
recebimento das inscrições para o processo seletivo dos cursos de mestrado, 
doutorado e mestrado profissional. As inscrições se encerram no dia 13 de julho e até 
o momento tivemos poucos inscritos, sendo mestrado (4), doutorado (2) e mestrado 
profissional (0). O Colegiado sugeriu que fosse feito um cartaz para divulgação nas 
redes sociais, sendo que a Profa. Júnia Maria Cheib Serra-Negra e a representante 
discente Jéssica Madeira Bittencourt se disponibilizaram a elaborar o referido cartaz 
que será divulgado a todos os professores nas redes sociais como instagram, 
sociedades externas e departamentos. 2) A Profa. Lívia Guimarães Zina relatou que 
tem o prazo de um mês para o envio dos destaques das produções no relatório 
sucupira em relação ao mestrado profissional e que está tendo dificuldade no 
entendimento entre o solicitado pelas áreas e a CAPES. A Profa. Isabela Almeida 
Pordeus informou que o relatório sucupira dos cursos de mestrado e doutorado foi 
encaminhado no último dia 14 e que estão sendo preparadas as justificativas e as 
produções em destaque para serem lançadas no sistema. 3) A Profa. Isabela informou 
que a Profa. Raquel está elaborando um projeto de extensão de acompanhamento de 
egressos que teve o apoio e a concordância da Profa. Maria Inês Barreiros Senna. A 
sugestão é de entrar em contato com os egressos para que encaminhem vídeos de 1 
minuto que possam ser divulgados no site da Pós-Graduação. A Profa. Maria Inês 
Barreiros Senna sugeriu à Profa. Isabela Pordeus que 1 ou 2 egressos façam parte da 
equipe do projeto. 4) O CNPq está com o processo de abertura de bolsas para 
pesquisador. É importante que todos os professores participem e solicitem as bolsas 
mesmo sabendo das dificuldades e restrições. 5) A Profa. Isabella Faria da Cunha 
Peixoto informou sobre o andamento das atividades presenciais na clínica 7 da pós-
graduação e que estão fazendo algumas adaptações em alguns protocolos para o 
melhor funcionamento e segurança de todos. O CASEU está fazendo o controle dos 
agendamentos e encaminhando para a pós-graduação. O Prof. Mauro Henrique disse 
que com o avanço da vacinação há a possibilidade de se expandir o acompanhamento 
de um professor para mais alunos. Será elaborado e divulgado um banner com o 
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esclarecimento das principais dúvidas e questionamentos em relação aos 
atendimentos presenciais e para ressaltar a importância de se acessar e responder o 
site monitora COVID da UFMG antes de se deslocar até a unidade presencialmente. 
Posteriormente, o CPGO APROVOU a ata da reunião do dia 07 de junho de 2021 e 
seu anexo I. A seguir o CPGO APROVOU: 1) Os pedidos de prorrogação de prazo do 
exame de qualificação, de defesa de tese e dissertação dentro do limite de três meses 
(anexo I). 2) O registro acadêmico pós-doutoral de Sara Ferreira dos Santos Costa, 
sob a supervisão de professor Ricardo Santiago Gomez. O projeto foi contemplado 
com bolsa de Pós-Doutorado Júnior/CNPq com vigência pelo período de 01/06/2021 a 
30/06/2022. 3) As mudanças de orientações do curso de mestrado do professor 
Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho: Alexandre Henrique dos Reis Prado para professora 
Francine Benetti e Thiago César da Silva Lima para professora Juliana Vilela Bastos. 
4) Os projetos de pesquisa dos alunos (anexo II). 5) Os exames de qualificação, 
bancas e defesas de dissertação de mestrado e teses de doutorado em 2021 (anexos 
III, IV e V). Posteriormente o Prof. Mauro Henrique fez um relato sobre os trabalhos 
desenvolvidos neste semestre pela comissão de acompanhamento discente que 
dentre outros fatos relatou o seguinte: 1) A doutoranda Patrícia Maria Reis e sua 
orientadora Amália Moreno se divergem no que diz respeito ao andamento do projeto 
de pesquisa, da publicação de artigo e das tarefas que a aluna deveria ter cumprido. A 
aluna informa que pedirá a prorrogação por 3 meses, para que a qualificação aconteça 
em outubro 2021. Foi dado o prazo de uma semana para que a aluna encaminhe um 
planejamento de suas atividades até outubro de 2021 para que seja possível uma 
avaliação da qualidade deste planejamento. 2) O mestrando Ricardo Correa e sua 
orientadora Amália Moreno esclareceram sobre o andamento da redação do artigo 
científico, a Profa. Amalia relata que até final de julho os artigos em andamento 
estarão finalizados. O aluno esclarece que foi solicitado adiamento da defesa para 12 
de setembro de 2021. 3) O doutorando Vítor Mendes informa que solicitou adiamento 
do prazo da qualificação para novembro de 2021, pois, está desenvolvendo um estudo 
caso controle e uma revisão sistemática. Após ponderações ficou decidido que o prazo 
para qualificar poderia ser setembro de 2021. O aluno concorda com essa proposta e 
foi orientado que a defesa de tese poderá não ser adiada. 4) O orientador do 
doutorando Gabriel Guimarães Leite, Prof. Fernando Costa, não consegue contato 
com o mesmo e o seu relatório foi reprovado. O aluno informa que fez uma reunião 
com seu orientador após a convocação pela Comissão de Avaliação Discente. O aluno 
informa que pensou em desistir do curso em alguns momentos e que assume que 
esteve ausente nos últimos tempos, mas que está se organizando para superar essas 
questões. O aluno relata que o projeto original deverá ser modificado e que a 
introdução e metodologia deste projeto estão finalizadas. Está trabalhando junto com o 
doutorando Vitor Mendes em uma revisão sistemática. Foram conferidos os créditos 
cursados e o estudante finalizará os mesmos no primeiro semestre de 2021. Foi 
solicitado ao aluno um cronograma para os próximos seis meses. O aluno entendeu e 
o encaminhará até 09 de julho de 2021 para o e-mail institucional do CPGO. Foram 
esclarecidos os critérios para a qualificação e defesa de tese. Na sequência o 
colegiado APROVOU os pedidos de prorrogação de prazo de defesa dissertação e 
exames de qualificação dos alunos: Ricardo Correa – Mestrado Clínica Odontológica 
(02 meses); Alexandre Godinho Pereira – Doutorado Peridodontia (04 meses); 
Jhonathan Lopes Silva – Doutorado Odontopediatria (04 meses) e Patrícia Maria 
Costa Reis – Doutorado Clínica Odontológica (3 meses). A seguir o colegiado analisou 
e discutiu sobre o credenciamento do Prof. Luis Fernando Santos Alves Morgan como 
co-orientador da estudante Camila de Souza Caneschi (Mestrado em Clínica 
Odontológica). E a solicitação da defesa realizada de modo restrito, apenas para a 
banca examinadora e professores envolvidos após assinatura do termo de sigilo. Esse 
cuidado tem como objetivo resguardar os requisitos recomendados pelo processo de 
patente durante a defesa da dissertação por motivo de patente. Esta segunda 
solicitação foi APROVADA, porém, o pedido de credenciamento será analisado 



novamente pelo Prof. Saul Martins de Paiva relator do parecer. O Colegiado 
APROVOU o deferimento do credenciamento do Prof. Rafael Paschoal Esteves Lima 
como docente permanente no programa de pós-graduação em odontologia conforme 
parecer elaborado pela Profa. Lívia Guimarães Zina, com a condição do mesmo 
corrigir seus dados na base ORCID e Scopus. E INDEFERIU o pedido de 
credenciamento da Profa. Viviane Elisângela Gomes conforme parecer elaborado pelo 
Prof. Saul Martins de Paiva. Posteriormente a Profa. Isabela externou a necessidade 
de se fazer uma reunião ampliada de acolhimento aos novos professores 
credenciados no programa de pós-graduação. O colegiado decidiu que esta reunião 
acontecerá no dia 29/07/2021 às 18h00. 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. 

 

 

 


