
 

 

 

 

 

 

 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia realizada em 06 de 

junho de 2022. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 14h, 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 
(subcoordenador), Ivana Márcia Alves Diniz (Clínica Odontológica), Antônio Paulino Ribeiro 
Sobrinho (Endodontia), Leniana dos Santos Neves (Representante dos Coordenadores de 
Especialização), Lívia Guimarães Zina (Mestrado Profissional), Patrícia Carlos Caldeira 
(Patologia Bucal), Maria Cássia Ferreira de Aguiar (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. Foi solicitado à Faculdade de Odontologia um projeto, visando submetê-lo 
às emendas parlamentares de Deputados Federais. O material elaborado teve como intenção 
demonstrar competitividade com o fim de ser contemplado. A proposta foi encaminhada para 
análise da Diretoria da FAO que acolherá outras propostas e fará a candidatura do material 
selecionado na Reitoria. 1.2. Foi comunicada a aprovação de 49 bolsas de Iniciação Científica 
para a Odontologia. Há participação de docentes permanentes do PPGO e percebeu-se que há 
uma produção qualificada. 1.3. Foram feitas reuniões com todas as áreas de concentração e 
docentes recém-credenciados. Essas atividades se pautaram em diagnosticar o planejamento 
de melhores ações de como pensar quais seriam os desafios para os próximos anos. O 
Colegiado recebeu da CAPES o montante de R$ 149.000,00 na modalidade de custeio e 
previsão de gastos até 30 de abril de 2023. Os investimentos serão estratégicos no intuito de 
otimizar o recurso. 2. Aprovação da ata de reunião de 02 de maio de 2022: APROVADA por 
unanimidade. 3. Aprovações ad referendum: 3.1. Homologação dos resultados da Defesa de 
Dissertação, Exames de Qualificação e Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização 
(Anexo I) e 3.2. Homologação da Banca de Exames de Qualificação. APROVADOS por 
unanimidade. 4. Foram homologadas as eleições das áreas de concentração em 
Estomatologia (Subcoordenadora – Professora Maria Cássia Ferreira Aguiar) e Patologia Bucal 
(Coordenadora – Professora Patrícia Carlos Caldeira). 5. Comissão para Avaliar o 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação. O regulamento completará 10 anos e 
observa-se a necessidade de acompanhar as deliberações da Pró-reitoria de Pós-Graduação, 
sobretudo as que virão no pós-pandemia. Levantou-se duas opções: 1ª) O Colegiado se tornar 
a Comissão ou 2ª) O Colegiado designar um grupo de professores como comissão técnica, 
responsável por verificar as modificações e trazer para deliberação. Nessa perspectiva, 
introduziu-se o item 6. Avaliação do Regulamento, considerando que há outros atores que 
compõe o CPGO, quais sejam, Curso de Mestrado Profissional, Núcleo de Assessoramento à 
Pesquisa e Revista Arquivos em Odontologia. Assim, seria viável analisar e discutir as 
modificações/atualizações naquele regulamento para este ano de 2022. 7. Indicação de 
Coordenador do Laboratório de Epidemiologia Professor Badeia Marcos: Foi criado um 
laboratório, sem vinculação a um Departamento específico, sob coordenação do CPGO. Os 
computadores serão instalados neste mês de junho. Pensou-se os nomes dos professores 
Saul Martins e Fabiana Vargas como coordenador e subcoordenadora. É um laboratório do 
CPGO para docentes e discentes no intuito de desenvolver análise estatística e epidemiológica 
com estrutura mínima necessária. Professores Saul e Fabiana redigirão uma minuta de 
regulamento para uso do espaço, tendo em vista ser de uso coletivo. Professor Mauro de 
Abreu relatou que as licenças do SPSS são perpétuas, bem como agradeceu a disponibilidade 
e dedicação dos professores indicados ao projeto. 8. Indicação dos nomes para as bancas do 
Processo Seletivo 2022 – Mestrado/Doutorado e Mestrado Profissional: foram previstas as 
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seguintes organizações – Estomatologia e Patologia Bucal – Tarcília Aparecida da Silva, 
Patrícia Carlos Caldeira e Lucas Guimarães Abreu. Endodontia e Periodontia – Francine 
Benetti, Luís Otávio de Miranda Cota, Andrea Maria Duarte Vargas e Warley Tavares 
(suplente), Clínica Odontológica – Ivana Márcia Alves Diniz, Soraia Macari, Patrícia Maria 
Pereira de Araújo Zarzar e Amália Moreno (suplente). Saúde Coletiva e Odontopediatria – Ana 
Cristina Borges de Oliveira, Renata de Castro Martins, Fernanda Morais e Saul Martins de 
Paiva. Avaliação de currículo – Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, Felipe Paiva 
Fonseca, Sílvia Ferreira de Sousa, Maria Esperanza Cortés Segura, Frederico Santos Lages. 
Mestrado Profissional – arguição oral – Lívia Guimarães Zina, Rafaela da Silveira Pinto, Carlos 
José de Paula e Najara Rocha Barbosa; currículo – Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri, 
Viviane Elisâgela Gomes e Aline de Araújo Sampaio. Foram registrados como suplentes Maria 
Cássia Ferreira de Aguiar, Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho, Júnia Maria Cheib Serra Negra, 
Cristiane Baccin Bendo Neves, Raquel Conceição Ferreira. 9. Quantitativo de oferta de vagas 
para os próximos processos seletivos – Mestrado/Doutorado e Mestrado Profissional. O prazo 
limite para lançamento das vagas no Sistema Acadêmico é agosto de 2022. Há uma proposta 
no anexo II. 10. Apresentação do orçamento do ônibus da UFMG para levar os estudantes à 
SBPqO em Setembro/2022. Pontou-se que há uma responsabilidade jurídica para o CPGO 
efetuar a locação do ônibus para atender ao pedido dos discentes. Outro ponto levantado seria 
a UFMG ofertar um veículo, com motorista oficial cuja diária é R$ 800,00 e se for um motorista 
terceirizado o valor é R$ 1600,00. Vale ressaltar que a CAPES não concedeu autonomia ao 
CPGO para efetuar esse pagamento, por isso seria verificado se a Faculdade de Odontologia 
assumiria esse compromisso financeiro. Os prováveis passageiros seriam acadêmicos do 
Mestrado, Doutorado, participantes de Iniciação Científica e do Mestrado Profissional, além de 
um professor responsável. 11. Análise da proposta dos Critérios de Aproveitamento de Estudos 
na Pós-Graduação. Foi aprovada a resolução que estabelece os critérios para aproveitamento 
de créditos na Pós-Graduação pelos estudantes. 12. Definição de parecerista para análise de 
indicação da professora Mila Fernandes Moreira Madeira coorientar a discente Luiza de 
Almeida Queiroz Ferreira. Foi indicada a professora Fernanda Morais. Importa mencionar que 
havia um parecer recente aprovando a coorientação da professora Viviane Elisângela Gomes 
para outro discente, nesse sentido, estendeu-se o entendimento da sua aptidão para coorientar 
Larissa Fernandes Correia Gonzaga – Mestranda em Odontopediatria. Recuperou-se e 
aprovou-se o parecer de autorização de coorientação de Izabella Barbosa Fernandes para 
Fernanda Carneiro de Moraes – Mestranda em Odontopediatria. Votou-se favorável à rejeição 
da coorientação para Flávia Almeida Ribeiro Scalioni. 13. Aprovação da saída em mobilidade 
acadêmica de Natália Santos Barcelos – Mestrado/Estomatologia – orientada pela professora 
Patrícia Caldeira. A discente será supervisionada na UFG pelo professor Elismauro Mendonça, 
pelo período de 30 dias no mês de agosto. Dentre as suas atividades está o acompanhando de 
pacientes oncológicos. Foi aprovada. 14. Solicitação de trancamento do Mestrado Profissional 
em Saúde Pública – Thallys Rodrigues Félix – período de 2022/1, com retorno em 2022/2. O 
discente é orientado do professor Flávio de Freitas Mattos. Justifica-se que no retorno ao 
presencial, encontrou-se com problemas financeiros e não conseguiu frequentar as aulas neste 
2022/1, por isso requisitou o trancamento. A coordenação do curso não observa elementos 
concretos da dificuldade do estudante e relata que há interesse dele em fazer o curso. O 
discente foi alertado de que seu pedido seria submetido à análise do Colegiado, o qual 
indeferiu o requerimento. 15. Aprovação do plano de trabalho – Edital 01/2022 – Natália 
Teixeira Tavares Branco – monitora voluntária de pós-graduação na disciplina do ODR – 
Fundamentos da Odontologia Restauradora. Foi aprovado. 16. Pedido de prorrogação, em dois 
meses a partir de 31/07/2022, do Exame de Qualificação de Letícia Pereira Martins. Motivo: 
atraso na coleta dos dados nas escolas de Ribeirão das Neves – título da tese: Determinantes 
psicossociais do alfabetismo em saúde bucal de pais/responsáveis por crianças. Foi aprovada 
a prorrogação do prazo, sem aumento do prazo de defesa. 17. O Colegiado votou favorável ao 
parecer de autorização de Marina Gonçalves Diniz como coorientadora dos discentes – 
Rubens Signoretti Oliveira Silva, Rafaela Ferrer Oliveira e Roberta Rayra Martins Chaves. 18. 
Aprovação dos certificados de Proficiência de José Dilson Alves de Oliveira Júnior e Katherine 
Silvana Loayza Abarca – realizados pelo Proflin – Instituto de Letras e Linguística – 
Universidade Federal de Uberlândia. Foram aprovados. 19. Outros assuntos: foi recuperado o 
parecer aprovando a autorização de Rosângela Almeida Ribeiro para coorientar Stefânia 
Werneck Procópio. Nessa perspectiva, foi colocada em votação e aprovada a inclusão de 
Maísa Costa Tavares sob a coorientação de Rosângela Almeida Ribeiro. Em 2022/2, 
avançaremos mais com a oferta de disciplinas presenciais. Assim, as áreas estão se 



preparando para o lançamento de disciplinas optativas. Professora Fernanda Morais comentou 
sobre o curso de Fotografia Odontológica ofertado por Leandro Augusto Hilgert. Serão 15 
horas de curso, sendo 8, teóricas. O plano é preparar os alunos para montagem de casos 
clínicos. 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. 

 

 

 


