
 

 

 

 

 

 

 

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

em 24 de fevereiro de 2022. 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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: Isabela 
Almeida Pordeus (Coordenadora), Cláudia Silami de Magalhães (Clínica 
Odontológica), Tarcília Aparecida da Silva (Estomatologia), Fernanda de Morais 
Ferreira (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 (Cursos de Especialização) 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) Conforme acordado em reuniões anteriores o Colegiado 
encaminhou à Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PRPG ofício solicitando um 
posicionamento referente a exclusão do aluno do curso de doutorado Victor da Silva 
Mendes, estamos aguardando o retorno. 2) A aluna de doutorado Adriele Freitas foi 
aprovada na seleção do edital CAPES-Print. O período do seu Doutorado Sanduíche 
será de julho/2022 a abril/2023, sendo que ela ingressou no curso em 2019 terá que 
defender até julho/2023. Considerando os prejuízos causados devido à pandemia de 
Covid-19, a Capes flexibilizou o retorno de bolsistas do PDSE com período inferior a 6 
meses da data de defesa da tese. O Colegiado está de acordo com o período de 
retorno da aluna de doutorado Adriele Freitas inferior a 6 meses da data de defesa de 
sua tese. As solicitações para retorno em prazo inferior a seis meses antes da defesa 
poderão ser encaminhadas à Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG por ofício, com 
justificativa, pelo Coordenador do Programa de Doutorado, com antecedência de 60 
(sessenta dias) do término do fomento no exterior. 3) O Prof. Mauro Henrique 
Nogueira Guimarães de Abreu será substituído pela Profa. Renata de Castro Martins 
na Comissão de Avaliação Discente, para que ele possa ficar mais atuante nas 
questões administrativas do Colegiado de Pós-Graduação. O Colegiado foi favorável à 
substituição e decidiu que o Prof. Felipe Paiva Fonseca será o atual presidente da 
Comissão, tendo em vista que a Profa. Cláudia Silami de Magalhães pretende se 
aposentar em julho/2022. Posteriormente, o CPGO APROVOU a ata da reunião do dia 
27 de janeiro de 2022 e seus anexos. A seguir o CPGO HOMOLOGOU 1) Os 
recredenciamentos dos seguintes docentes permanentes: Antônio Paulino Ribeiro 
Sobrinho (Doutorado), Cristiane Baccin Bendo Neves (Doutorado), Fabiana Vargas 
Ferreira (Mestrado Profissional) e Fernando de Oliveira Costa (Doutorado). 2) O 
resultado da Defesa de Dissertação do Mestrado Profissional de Lussandra Viviane 
Faria da Costa e sua banca (anexos I). 3) Os projetos de pesquisa dos alunos (anexo 
II). 4) O resultado da seleção do Curso de Especialização em Ortodontia, após 
votação todos concordaram por unanimidade. A seguir o Colegiado discutiu a respeito 
dos Prêmios UFMG e CAPES de Teses 2022, para os alunos que defenderam suas 
teses em 2021, o período de inscrições será de 21/02 a 22/04/22. Ficou decidido que o 
período de inscrições na Secretaria do Colegiado será de 03/03 à 04/04/2022. Após o 
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período de inscrições será decidido quais professores irão compor a comissão de 
avaliação. Na sequência o Colegiado APROVOU a renovação da Coordenação do 
NAPq, com emissão de portaria retroativa ao dia 18 de março de 2021, tendo em vista 
que a representação é por 02 anos. A coordenação continuará com a Profa. Cristiane 
Baccin Bendo Neves e a subcoordenação Profa. Cristiane Meira Assunção. A seguir o 
Colegiado APROVOU:  1) O parecer de indicação da Professora Rosa Núbia Vieira 
de Moura para coorientar Patrícia Silva Ângelo Ferreira no projeto de pesquisa “A 
contribuição da fitoterapia e seu uso em clínicas odontológicas do SUS de Betim - MG” 
2) O parecer de indicação da Professora Denise Vieira Travassos para coorientar 
Ana Carolina Velasco Pondé de Sena no projeto de pesquisa “Estudo da infiltração de 
tecidos orais em pacientes com doenças hematológicas malignas”. 3) O 
credenciamento de docente permanente da Professora Rafaela da Silveira Pinto. A 
fala foi passada à Profa. Tarcília Aparecida da Silva que relatou o fato que está 
ocorrendo com a aluna Luiza Fonseca de Paula que ingressou no curso de mestrado 
- área de concentração em Estomatologia em 2020. A discente está matriculada neste 
2º semestre de 2021 em uma disciplina clínica optativa, e que não está frequentando a 
disciplina, o que pode acarretar na sua reprovação. Além disso a aluna não retorna os 
contatos que lhe foram feitos e não comunica com os professores. Após verificar o seu 
histórico escolar percebeu-se que a aluna possui uma reprovação na disciplina de 
Didática do Ensino Superior (4 créditos) ofertada pela Faculdade de Educação da 
UFMG. Sendo que duas reprovações implicariam no desligamento automático da 
discente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG. Após ampla 
discussão ficou decidido que a aluna será convocada para uma reunião no dia 24 de 
fevereiro entre os membros da comissão de avaliação discente e seu orientador 
Ricardo Santiago Gomez para tomarem uma decisão quanto ao caso decorrido e um 
possível trancamento da disciplina ou do curso. A seguir a Profa. Isabela Almeida 
Pordeus sugeriu que os alunos bolsistas voltassem a assinar a lista de presença na 
primeira semana de abril, e, àqueles que apresentarem alguma dificuldade devem 
apresentar uma justificativa que será analisada e discutida pelo Colegiado. 
Posteriormente a Profa. Lívia Guimarães Zina fez um breve relato sobre o Curso de 
Mestrado Profissional dizendo que ficou um pouco assustada com os três pedidos de 
desistência do curso. Cada aluno apresentou o seu motivo e uma delas tem 
necessidades especiais e irá se dedicar ao seu tratamento médico. Ressalta que o 
NAI que é um Núcleo de Apoio da UFMG aos portadores de necessidades especiais 
está dando uma ajuda valiosa neste aspecto. 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. 

 

 

 


