
 

 
                                 

 
 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia realizada em 09 de agosto de 2021. 
 
Aos 09 (nove) dias do mês de agosto de dois mil e vinte 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 Abreu (Subcoordenador do CPGO), Cláudia Silami de Magalhães e Ivana 
Márcia Alves Diniz (Clínica Odontológica), Ana Cecília Diniz Viana (Endodontia), 
Tarcília Aparecida Silva (Estomatologia), Saul Martins de Paiva (Odontopediatria), 
Sílvia Ferreira de Sousa (Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), 
Ana Cristina Borges de Oliveira e Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), Lívia 
Guimarães Zina (Mestrado Profissional), os representantes discentes Jéssica Madeira 
Bittencourt  e José Alcides de Almeida Arruda. Havendo quórum regulamentar, a 
Senhora Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, partindo para 
o ponto da pauta. 1) Homologação do Processo Seletivo de Mestrado Acadêmico, 
Doutorado e Mestrado Profissional: Professora Isabela Pordeus agradeceu o 
empenho dos Docentes e dos Técnicos Administrativos em Educação pelo segundo 
ano de operacionalização das etapas do certame de forma independente e virtual. Ela 
explicou que a Equipe de Avaliação de Currículo, como nos anos anteriores para o 
Mestrado Acadêmico e Doutorado, apurou cada atividade, pontuando somente 
aquelas que estivessem comprovadas por meio de documentos. Assim, apresentou às 
Bancas de Arguição Oral das respectivas áreas de concentração as notas dos 
candidatos. Ao encerrar esse momento, abriu o espaço a fim de que a coordenação do 
Mestrado Profissional relatasse o desempenho dos participantes do seu processo 
seletivo e como foi gerenciar uma seleção 100% on-line. Professora Lívia Zina 
agradeceu o suporte do Colegiado de Pós, comentando que houve adaptação ao 
modo remoto pelos Examinadores e esclareceu que a divisão das Bancas em equipe 
de Arguição Oral e Análise de currículo permitiu uma realização justa das tarefas. 
Nessa perspectiva, foram homologados os resultados alcançados pelos inscritos no 
certame do Edital de Seleção Regular do Mestrado e do Doutorado e dos Editais 
Regular e Suplementar do Mestrado Profissional. Nada mais havendo a tratar, a 
professora Isabela Almeida Pordeus agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a reunião da qual eu, Victor Felipe Alves, Secretário, 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. 
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