
 

 

 

 

 

 

 

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

em 07 de junho de 2021. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho 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 (Clínica Odontológica), Antonio 
Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Tarcília Aparecida da Silva e Patrícia Carlos 
Caldeira (Estomatologia), Saul Martins de Paiva (Odontopediatria), Felipe Paiva 
Fonseca (Patologia Bucal), Luis Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Renata de 
Castro Martins (Saúde Coletiva), Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri (Mestrado 
Profissional) 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 
reforçou a solicitação para que os representantes das áreas unifiquem e encaminhem 
suas demandas referentes aos itens de pesquisa a serem adquiridos com a verba da 
taxa de bancada da CAPES. Sugeriu, ainda, que fosse gasto cinquenta por cento da 
verba já disponibilizada. Todos concordaram com a proposta. Posteriormente, o 
CPGO APROVOU as atas da reunião dos dias 17 e 31 de maio de 2021. A seguir o 
CPGO APROVOU os pedidos de prorrogação de prazo do exame de qualificação, de 
defesa de tese e dissertação dentro do limite de três meses (anexo I). Na sequência o 
CPGO discutiu sobre o planejamento de curto, médio e longo prazo para retorno das 
atividades práticas no ambiente da Faculdade de Odontologia da UFMG. Esse 
planejamento deve ser enviado para a CAEC até o dia 15 de junho. O Prof. Felipe 
Paiva Fonseca irá compilar os dados das áreas referente ao planejamento da 
utilização dos laboratórios pelos alunos e professores. O planejamento da utilização da 
clínica da pós-graduação deverá ser encaminhado à coordenadora da clínica 7, 
Isabella Faria da Cunha Peixoto. O planejamento deverá constar o nome da disciplina, 
nome e número de alunos, nome do professor e contato, quais os dias os laboratórios 
e a clínica da pós-graduação serão utilizados. Em relação à disciplina de Estágio 
Docente, foi decidido que não haverá retorno das atividades presenciais no segundo 
semestre de 2021. O CPGO APROVOU o planejamento de curto, médio e longo prazo 
para retorno das atividades práticas no ambiente da Faculdade de Odontologia da 
UFMG para o semestre em andamento e para o segundo semestre de 2021 que se 
iniciará em outubro de 2021. A seguir o CPGO discutiu sobre a Resolução que 
estabelecerá normas para aproveitamento de créditos e atribuição de créditos a 
atividades acadêmicas complementares realizadas durante os cursos de Mestrado e 
Doutorado. Após ampla discussão o Colegiado decidiu que todos irão ler a Resolução 
após os ajustes acordados nesta reunião e que a mesma será novamente 
apresentada e submetida à votação na próxima reunião. Posteriormente, o CPGO 
APROVOU o resultado do processo de seleção de monitoria voluntária nas disciplinas 
de Epidemiologia II e Bioestatística Aplicada à Pesquisa Odontológica II. A discente 
Ivana Meyer Prado será a monitora voluntária nestas disciplinas. 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 
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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. 

 

 

 


