
 

 

 

 

 

 

 

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

em 08 de Novembro de 2021. 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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 pelo Professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
(Subcoordenador) e registrou-se a presença dos seguintes professores: Ivana Márcia 
Alves Diniz (Clínica Odontológica), Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho (Endodontia), 
Patrícia Carlos Caldeira (Estomatologia), Fernanda de Morais Ferreira 
(Odontopediatria), Felipe Paiva Fonseca (Patologia Bucal), Ana Cristina Borges de 
Oliveira (Saúde Coletiva) e a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt. 
Havendo quórum regulamentar, o Senhor presidente cumprimentou a todos e declarou 
aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da pauta. Comunicados: 1) Os Pró-
Reitores de Pós-Graduação convidados para serem os palestrantes da aula inaugural 
informaram que não possuem agenda disponível para este ano. Sendo assim foram 
estudados outros temas como “O Racismo Estrutural” sugerido pela Profa. Júnia Maria 
Cheib Serra-Negra. A Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira sugeriu que o Prof. 
Ricardo Santiago Gomez desse um feedback sobre a avaliação e o monitoramento 
dos testes de COVID-19 realizados recentemente na Faculdade de Odontologia da 
UFMG, por se tratar de um assunto mais interessante para o momento atual. Assim, o 
Colegiado decidiu que o tema para a aula inaugural será “Projeto COVID-19 da FAO-
UFMG: achados e perspectivas apresentado pelo Prof. Ricardo Santiago Gomez 
no dia 1º de dezembro de 2021 às 10:00 na plataforma virtual Zoom. 2) A 
Secretaria de Pós-Graduação fez um levantamento dos alunos que ingressaram no 
curso de doutorado em 2018 e que deveriam ter se qualificado em julho/2021, a 
situação desses alunos está sendo analisada e, posteriormente, será resolvida. 3) As 
duas bolsas de mestrado do CNPq que estavam pendentes foram liberadas no 
sistema de fomento e implementadas para as alunas Francielen Oliveira Fonseca e 
Natália Santos Barcelos.  4) Houve dois pedidos de utilização da Clínica 7 da Pós-
Graduação sendo, um da Profa. Juliana Vilela Bastos para que sua aluna Sylvia Cury 
Coste utilize a clínica para o andamento da sua pesquisa. E a solicitação da Profa. 
Leniana Neves para que o Curso de Especialização de Ortodontia utilize a Clínica 7 
para que haja uma mudança de organização no atendimento clínico. As solicitações 
estão sendo analisadas pela Profa. Isabela Peixoto e, posteriormente, serão 
encaminhadas para a aprovação das outras instâncias. Posteriormente, o CPGO 
APROVOU a ata da reunião do dia 18 de outubro de 2021 e seus anexos. A seguir o 
CPGO HOMOLOGOU 1) Os credenciamentos de docentes permanentes: Ana Cristina 
Borges de Oliveira (M/D), Fernanda de Morais Ferreira (M/D), Paulo Antônio Martins 
Júnior (M/D) e Raquel Conceição Ferreira (M/D). 2) Os resultados dos exames de 
qualificação, bancas e  defesas de tese e dissertação (anexos I a III). Posteriormente 
o Colegiado analisou e discutiu sobre a solicitação de trancamento de matrícula do 
aluno Henrique França Diniz Oliveira – Doutorado em Clínica Odontológica referente 
à 2021/2º. O aluno alega que devido às mudanças necessárias por causa da 
pandemia o seu ensaio clínico foi cancelado e a mudança do tema dificultou o 
andamento da pesquisa, e ocorreram ainda alguns problemas pessoais. A 
preocupação com a solicitação do aluno se estendeu a todos os membros presentes: 
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a Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira levantou a hipótese de que o fato poderá abrir 
precedentes para que demais alunos pleiteiem o trancamento de sua matrícula; o Prof. 
Antonio Paulino Ribeiro Sobrinho argumentou que a legislação permite esta 
prerrogativa ao aluno; a discente Jéssica Madeira Bittencourt disse que as dificuldades 
encontradas pelos alunos no cenário da pandemia são muito pessoais e que caso o 
trancamento seja negado o aluno poderia abandonar o curso; o Prof. Felipe Paiva 
Fonseca sugeriu que se fizesse uma reunião entre o aluno, sua orientadora e a 
comissão de avaliação discente para que o aluno apresente um planejamento após o 
seu retorno. Por fim, o Colegiado DEFERIU a solicitação de trancamento de matrícula 
do aluno Henrique França Diniz Oliveira – Doutorado em Clínica Odontológica 
referente à 2021/2º com a ressalva de que haja uma reunião entre o aluno, sua 
orientadora e a comissão de avaliação discente para que o aluno possa traçar um 
planejamento/cronograma das atividades, inclusive sua qualificação, quando do seu 
retorno. A seguir o Colegiado APROVOU: 1) o relatório de residência pós-doutoral de 
Erick Tassio Barbosa Neves – supervisão da Profa. Fernanda de Morais Ferreira. 2) o 
relatório de residência pós-doutoral de Jôice Dias Correa – supervisão Profa. Tarcília 
Aparecida Silva. 3) os pareceres de oferecimento do curso de Especialização em 
Radiologia Odontológica 2022/2023 e Ortodontia 2022-2024. O pedido de Registro em 
Residência Pós-Doutoral de Suélen Alves Teixeira Debossan – supervisão da Profa. 
Ana Cristina Borges de Oliveira foi encaminhado para a Prof. Fernanda de Morais 
Ferreira emitir o parecer.  Em seguida o Colegiado HOMOLOGOU: 1) os resultados 
dos processos seletivos dos estudantes das Especializações em Cirurgia e 
Traumatologia Buco Maxilo Facial e Ortodontia (vagas regulares e remanescentes). 2) 
o plano de trabalho de Gabriela Ribeiro de Araújo – no projeto de extensão 
“Atendimento de suporte odontológico ao paciente com câncer em região de cabeça e 
pescoço”. Posteriormente o Colegiado analisou os pedidos de análise de exame de 
proeficiência dos ingressantes em 2021/2, Adriano José de Figueiredo – Mestrado 
Profissional e Gabriela Costa Ferreira – Mestrado Acadêmico - área de concentração 
em endodontia, tendo em vista que o edital de seleção dos cursos de mestrado e 
doutorado prevê que o Colegiado analise sobre os exames de proeficiência que são 
apresentados diferentes dos estabelecidos no edital. O Colegiado votou pelo 
DEFERIMENTO do exame de proeficiência apresentado pelo aluno Adriano José de 
Figueiredo através do certificado fornecido pelo CEFET. E votou pelo 
INDEFERIMENTO do exame de proeficiência apresentado pela aluna Gabriela Costa 
Ferreira através do certificado fornecido pela PRIME Cursos do Brasil, pois, não se 
trata de comprovante de proeficiência em língua inglesa, não havendo equivalência 
com os demais certificados exigidos no edital. Nada mais havendo a tratar, o professor 
Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 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 pelo 
Coordenador. A assinatura dos demais membros presentes segue em lista de 
presença acostada a esta Ata. 

 

 

 


