
 

 

 

 

 

 

 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia realizada em 02 de 

maio de 2022. 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14h15, 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 
pelo Professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu (Coordenador) e registrou-se a 
presença dos seguintes professores: Ana Cristina Borges de Oliveira e Renata de Castro 
Martins (Saúde Coletiva), Fernanda de Morais Ferreira (Odontopediatria), Felipe Paiva Fonseca 
(Patologia Bucal), Ivana Márcia Alves Diniz (Clínica Odontológica), Leniana dos Santos Neves 
(Representante dos Coordenadores de Especialização), Lívia Guimarães Zina (Mestrado 
Profissional), Tarcília Aparecida Silva (Estomatologia) 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. 1. Comunicados: 
1.1. Houve adiamento da aula Inaugural, tendo vista o conflito de assuntos pessoais da agenda 
da Professora Isabela Pordeus, Pró-reitora de Pós-Graduação. Será proposta uma nova data 
entre as áreas de concentração. 1.2. Foi aprovada a participação do professor João Henrique 
Lara do Amaral no Projeto Docência em Ação. 2. Aprovação da ata de reunião de 01 de abril 
de 2022: APROVADA por unanimidade. 3. Comissão de Avaliação Docente. Professor Felipe 
Paiva está como Coordenador dessa Atividade. Ele explicou aos presentes que o objetivo da 
comissão é ajudar aos docentes e aos discentes. Nesse sentido, esses são convidados e 
acompanhados de perto por sugestão de parecerista. Não é uma instância de tomada de 
decisões, por isso as situações enfrentadas são trazidas para as reuniões colegiadas. Neste 
semestre, 30 alunos foram convocados, a maioria deles apresentou inconsistências no 
preenchimento do formulário. Desta forma, acredita-se que seja necessária uma atualização 
desse documento no intuito de facilitar o seu preenchimento e dar voz aos estudantes. 
Professora Tarcília Silva ponderou que o papel da comissão é muito importante e demonstrou 
preocupação com a possibilidade de desgaste com essa convocação volumosa. Por outro lado, 
Professor Mauro de Abreu propôs uma reunião com os novos professores credenciados a fim 
de esclarecer a dinâmica de funcionamento das atividades acadêmicas do CPGO, em especial 
o acompanhamento discente. A representante dos discentes, Jéssica Bittencourt, apontou que 
a reunião é temida e gera ansiedade, no entanto, a decisão de implantar um formulário 
autoexplicativo e elucidar que se trata de um suporte eliminará as expectativas negativas. 4. 
Aprovações ad referendum: 4.1. Homologação do recredenciamento de docente permanente: 
Allyson Nogueira Moreira (Doutorado) e Lucas Guimarães Abreu (Doutorado) 4.2. Prorrogação 
da marcação do Exame de Qualificação de Leonardo Franchini Pan Martinez – agendado para 
12 de maio, mantendo o prazo de defesa para 31 de julho de 2022. 4.3. Homologação dos 
resultados da Defesa de Dissertação e Exames de Qualificação (Anexo I) e 4.4. Homologação 
da Banca de Exames de Qualificação. APROVADOS por unanimidade. 5. Foram estabelecidas 
as datas das próximas 3 reuniões do CPGO: 06 de junho, 02 de julho às 14 horas e 02 de 
setembro de 2022 às 9h. 6. Prêmio CAPES e UFMG de Teses. O trabalho de Ivana Meyer 
Prado – Odontopediatria – foi selecionado para participar dos Prêmios UFMG e Capes de 
Teses 2022. A inscrição pelo Sistema Capes foi efetivada pela Coordenação e a da UFMG 
será providenciada pela Secretaria do CPGO. 7. Recebimento de aluno estrangeiro: 
Professor Felipe Paiva receberá, por meio de intercâmbio, o aluno Juan Manoel Arteaga 
Logarres da UNAM/México, pelo período de 19/06 a 19/07/2022. O objetivo é a troca de 
experiência cultural e científica entre as áreas de Patologia Bucal de ambas as Instituições. 8. 
Emissão de documentos das Defesas de Dissertação, Tese, Exame de Qualificação e 
Trabalho de Conclusão de Especialização pelo SEI. Tendo em vista a manutenção das 
defesas pelo sistema remoto, a secretaria fará a emissão dos documentos via SEI (Sistema 
Eletrônico de Informações) a fim de otimizar a assinatura dos mesmos. Será solicitado aos 
professores que resgatem as defesas dos períodos passados e encaminhem para 
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arquivamento pela Secretaria. Victor Felipe Alves elaborará um tutorial com instruções de 
recuperação do arquivo e encaminhamento. 9. Aprovação dos projetos de pesquisa: 
Homologação dos projetos de pesquisa (anexo III). APROVADOS por unanimidade. Em 
complemento a esse assunto, foi sugerido que se buscassem pareceristas externos ao 
programa, visando estimular pontos de vistas diferentes para as pesquisas dos alunos. 10. 
Foram homologados os Resultados das Monitorias Voluntárias de Pós-Graduação dos 
Departamentos. 11. Foram homologados os Planos de trabalho dos Monitores Voluntários 
selecionados pelo Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgias Odontológicas. 12. Pedido 
de Trancamento total do curso de Mestrado Profissional em 2022/1 – Karoline Gonçalves 
Rates – Professora Loliza explicou que a interessada cursou o primeiro semestre com 
limitações, em especial por causa do processo de reabilitação. A estudante concluiu o projeto 
de pesquisa e o NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) a está acompanhando. Por fim foi 
aprovado o trancamento de 2022/1 e retorno em 2022/2. 13. Organização das salas de 
estudos dos discentes. Foi solicitado que se observe quais alunos mantêm o vínculo ativo e 
quais se desligaram do programa, para que se redistribua os armários. Foi pedido que se 
verificasse com a Diretoria da FAO a autorização de uso de mais espaços para alimentação, 
uma vez que alguns estudantes estavam utilizando as salas de estudos para isso. Professor 
Ivana Diniz questionou se haveria disponibilidade de recursos para custear o investimento em 
armários de MDF nos laboratórios para atender aos professores e estudantes na guarda de 
seus pertences. Professor Mauro de Abreu averiguará e retornará com as possibilidades. 14. 
Professora Loliza Chalub foi designada para elaborar os pareceres de credenciamento da 
professora Marina Gonçalves Diniz como coorientadora de Rafaela Ferrer Oliveira 
(Mestrado), Roberta Rayra Martins Chaves (Doutorado) e Rubens Signoretti Oliveira Silva 
(Mestrado). 15. Foi aprovado o parecer de Registro Acadêmico de Heloísa Vieira Prado 
como Residente Pós-Doutoral sob a supervisão da professora Ana Cristina Borges de 
Oliveira. 16. Foram aprovados os pedidos de prorrogação de defesa e exame de 
qualificação. Para Daniel José Braga Dutra, prorrogou-se o prazo de Defesa do Doutorado em 
03 meses a partir de 31/07/2022. Segundo o interessado, o projeto foi alterado em 08 de março 
de 2021, parte da pesquisa foi realizada e há intenção de realizar testes para enriquecer e 
trazer maior relevância à pesquisa. Por isso, terá até 31 de outubro para defender e não serão 
aceitas outras prorrogações. Para Stefânia Werneck Procópio, prorrogou-se o prazo do Exame 
de Qualificação em 02 meses a partir de 31/07/2022. De acordo com a estudante, houve 
dificuldade de coleta de dados no Ambulatório de Autismo da Prefeitura de Juiz de Fora por 
causa da Covid. Apenas em novembro de 2021 reestabeleceu o atendimento. Assim, foi 
aprovada a realização do exame até 30/09/2022 e não serão aceitas outras prorrogações. 17. 
Outros assuntos: aprovou-se o Exame de Proficiência de Érika Talita Silva – Mestrado 
Profissional – realizado pelo DLLE/Universidade Federal de Santa Catarina. Jéssica Bittencourt 
questionou se haveria disponibilidade financeiro do CPGO em subsidiar a ida dos estudantes à 
SBPqO de 2022. Professor Mauro de Abreu argumentou que houve subsídios em outros anos 
e se empenharia em mantê-los. 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 lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Coordenador. A assinatura dos demais membros presentes segue em lista de presença 
acostada a esta Ata. 

 

 

 


