
 

 

 

 

 

 

 

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

em 27 de janeiro de 2022. 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro 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: 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), 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) O 
funcionamento da Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação está sendo no horário 
de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 em regime de revezamento entre os servidores 
Valéria Hoffman e Victor Felipe. A servidora Luciene Aparecida Aleixo está em regime 
de trabalho remoto por questões de saúde. A funcionária Letícia Oliveira se formou em 
Fisioterapia e comunicou a sua saída para exercer a profissão, pedimos a paciência e 
compreensão de todos para a ocorrência desta transição. 2) Em relação à ocupação 
das salas da Pós-Graduação foi feito um planejamento de ocupação com os dias e 
horários que serão ministradas aulas nas respectivas salas, ocorrendo a ocupação 
máxima das mesmas. 3) A aluna do Curso de Mestrado Larissa Marques Bemquerer 
foi selecionada pelo Visiting Researcher Program da Universidade de Sydney para 
fazer um intercâmbio, no período de 1º de março a 30 de agosto de 2022, orientada 
pelo professor Fernando de Oliveira Costa da área de Periodontia. 4) Confirmação de 
28 de fevereiro como a data limite para envio dos projetos de pesquisa pelos discentes 
ingressantes em 2021/2 ao Colegiado de Pós-Graduação pelo e-mail odonto-
posgrad@ufmg.br. 5) Há uma preocupação no que diz respeito a aceitação de novos 
pedidos de credenciamentos de docentes no Programa de Pós-Graduação, tendo em 
vista que a CAPES não divulgou os novos critérios para tal. É receoso continuarmos 
aceitando novos credenciamentos na Pós-Graduação sem termos a divulgação de um 
Qualis oficial, tão logo a CAPES divulgue os novos critérios poderemos retomar com 
os pedidos de novos credenciamentos. O Colegiado reunido votou unanimemente pela 
suspensão dos pedidos de credenciamentos de novos docentes no Programa de Pós-
Graduação Acadêmico e Profissional até que a CAPES divulgue os novos critérios de 
credenciamento incluindo o qualis oficial. Os recredenciamentos irão permanecer 
utilizando-se os critérios já utilizados. 6) Haverá uma reunião no dia 03/02/22 (quinta-
feira), no horário de 17h às 18h, entre o aluno e bolsista CAPES Victor da Silva 
Mendes, seu orientador Prof. Fernando de Oliveira Costa, coordenador da área de 
Periodontia Luis Otávio de Miranda Cota, o Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães 
de Abreu e a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt. A reunião ocorrerá 
pelo Zoom e a pauta será “Desempenho discente e bolsa CAPES de Doutorado”. O 
aluno Victor da Silva Mendes vem apresentando resultados insatisfatórios em relação 
a acordos feitos em reuniões anteriores. O Prof. Fernando de Oliveira Costa, 
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orientador do aluno em questão, relatou que o aluno teve três relatórios de avaliação 
de acompanhamento discente reprovados por ele durante o curso. O Colegiado de 
Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da UFMG levou em consideração o 
cenário que atravessamos em relação a pandemia e deu ao aluno um prazo até o 
início de novembro de 2021 para apresentar um relatório de viabilização da sua 
qualificação que deveria ter ocorrido até o dia 31 de julho de 2021. O aluno não 
apresentou este relatório, não contactou nenhuma das partes envolvidas e não 
respondeu aos e-mails que lhe foram enviados. O aluno durante o curso ficou ausente 
em relação à progressão de sua tese, e, ainda, não apresentou nada em relação a 
revisão sistemática sugerida. O Prof. Luís Otávio de Miranda Cota disse que foi 
acordado com o aluno uma agenda estabelecida para a realização de sua qualificação 
que não foi cumprido. O Professor Mauro Henrique N. G. de Abreu disse que o 
Colegiado tomou a decisão, baseado no rendimento insatisfatório do aluno e nos 
documentos comprobatórios, de cancelar a sua bolsa CAPES do Curso de Doutorado. 
Relata que até a presente data o Colegiado não recebeu nenhum outro pedido formal 
de adiamento de prazo para a realização da qualificação do aluno, portanto, ele está 
em situação irregular conforme as normas e prazos estabelecidos para o Curso de 
Doutorado. Mesmo com o enorme esforço Institucional para que a situação fosse 
resolvida não houve progresso e nem retorno do aluno. Sendo assim, o caso relatado 
será comunicado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PRPG, juntamente com o 
histórico escolar do aluno, as atas, relatórios e áudios das reuniões realizadas com o 
aluno para que tenhamos um parecer sobre o que deve ser feito em relação à 
continuidade ou exclusão do aluno do Curso de Doutorado. Posteriormente, o CPGO 
APROVOU a ata da reunião do dia 15 de dezembro de 2021 e seus anexos. A 
seguir o CPGO HOMOLOGOU 1) O recredenciamento da docente permanente no 
mestrado acadêmico Raquel Gonçalves Vieira Andrade 2) Os resultados dos exames 
de qualificação, bancas e defesas de dissertação (anexos I e II). 3) Os projetos de 
pesquisa dos alunos (anexo III). 4) O projeto pós-doutoral de Suelen Alves Teixeira 
Debossan, sob a supervisão da professora Ana Cristina Borges de Oliveira. A seguir o 
Colegiado indicou as professoras Cristiane Meira Assunção, Ivana Márcia Alves 
Diniz e Joana Ramos Jorge para integrar a equipe do Projeto Docência em Ação em 
2022/1 coordenado pela Professora Maria Inês Barreiros Senna. A chamada foi 
encaminhada aos discentes em 11/01/2022 e recebemos duas inscrições – Ana Paula 
de Carvalho da Fonseca Cruz (Doutorado – Periodontia) e Elisa Lopes Pinheiro 
(Doutorado – Saúde Coletiva). A seguir o Colegiado APROVOU: 1) O parecer de 
indicação da Professora Viviane Elisângela Gomes como coorientadora do aluno de 
mestrado Renato Vitor Vieira. 2) O parecer de Credenciamento da Professora 
Cristiane Meira Assunção como docente permanente do Mestrado. 3) O parecer de 
indicação da Professora externa Natália Cristina Ruy Carneiro como coorientadora 
da aluna do Curso de Mestrado Profissional Ivanete Cláudia de Oliveira Vilar. 4) O 
projeto de pós-doutorado voluntário de Daniela Augusta Barbato Ferreira sob a 
supervisão da professora Juliana Vilela Bastos. 5) O projeto de pós-doutorado 
voluntário de Cinthia Verônica Bardalez Lopez Carceres sob a supervisão do 
professor Felipe Fonseca Paiva. Na sequência o Colegiado analisou os comprovantes 
de proficiência realizados pelos estudantes em outros certificadores diferentes dos 
indicados em editais de seleção dos seguintes alunos: Fernanda Carneiro de Moraes – 
Mestrado (IFRN – FUNCERN); Fernanda Pereira Delgado Costa – Mestrado 
Profissional (DLLE – UFSC); Fernanda Vieira Heimlich – Mestrado (DLLE – UFSC); 
Franklin Nogueira Minardi – Mestrado Profissional (DLLE – UFSC) e Patrícia Silva 
Ângelo Ferreira – Mestrado Profissional (DLLE – UFSC). Os comprovantes de 
proeficiência apresentados foram APROVADOS pelo Colegiado, com exceção o da 
aluna Fernanda Carneiro de Morais. O Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 
Abreu considerou prudente retirá-lo de pauta e pediu que lhe encaminhasse o 
documento para apreciação. Posteriormente o Subcoordenador informou sobre o 
envio à Cobio do planejamento didático das atividades teóricas e práticas que poderão 



ser executadas presencialmente em 2022/1º e ofício de ratificação do caráter 
presencial das atividades do programa pela PRPG. E disse que as disciplinas de 
Seminários de Pesquisa em Odontologia I e III continuarão sendo ministradas de 
forma on line tendo em vista que todos tiveram uma boa adaptação e consideram ser 
a melhor maneira de aprendizado. A seguir a Profa. Leniana Santos Neves expôs a 
seguinte situação: no parágrafo 2º do artigo 20º do Regulamento do Curso de 
Especialização em Ortodontia, turma 2019-2021, consta, como parte das exigências 
para obtenção do título de especialista em Ortodontia: “Para obtenção do certificado o 
aluno terá que publicar um artigo científico em periódico indexado (mínimo qualis B4). 
O artigo poderá ter sido aceito para publicação no momento da conclusão do curso, e 
não necessariamente ter sido publicado até a sua finalização. O periódico que o artigo 
será publicado deverá ser indicado pelo professor orientador.” Esta exigência foi 
incluída no regulamento com o objetivo de que os estudantes selecionassem casos 
clínicos acompanhados por eles, devidamente documentados e conduzidos, para 
prepará-los para publicação e, assim, divulgar o trabalho executado durante o curso. 
No entanto, a turma que concluirá o curso em fevereiro de 2022 passou por longos 
períodos sem atendimento dos seus pacientes, situação imposta pela pandemia do 
COVID-19. Assim, os estudantes não puderam acompanhar e documentar de forma 
adequada os seus casos clínicos. Diversos pacientes inclusive desistiram do 
tratamento na clínica do nosso curso de especialização, dificultando desta forma o 
atendimento à referida exigência de publicação de artigos, prevista no regulamento. 
Por esta razão, venho solicitar autorização para dispensa da publicação do artigo 
científico para a turma concluinte do Curso de Especialização em Ortodontia (turma 
2019-2021), deixando de condicionar a obtenção do título de especialista em 
Ortodontia pela UFMG à esta exigência. O Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães 
de Abreu solicitou que a Profa. Leniana Santos Neves formalizasse esta solicitação e 
encaminhasse o documento para ser analisado e discutido pelos membros na próxima 
reunião do Colegiado. 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. 

 

 

 


