
 
 
 
 
 
 
 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia realizada 
em 2 de Setembro de 2022. 
 
Aos 2 (dois) dias do mês de setembro 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 (coordenador) 
e registrou-se a presença dos seguintes professores: Felipe Paiva Fonseca 
(subcoordenador), Ivana Márcia Alves Diniz (Clínica Odontológica), Antonio Paulino 
Ribeiro Sobrinho (Endodontia), Patrícia Carlos Caldeira (Estomatologia), Fernanda de 
Morais Ferreira (Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Patologia Bucal), 
Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), Lívia Guimarães Zina e Loliza Chalub Luiz 
Figueiredo Houri (Mestrado Profissional) 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) A Avaliação Quadrienal da CAPES está prevista para ser divulgada 
na data de hoje, aguardamos ansiosos pelo resultado. 2) A Pró-Reitoria de Pós-
Graduação nos solicitou a parceria para recebermos alunos da Nigéria ofertando as 
disciplinas em língua inglesa através do Programa FAUBI-FARA, demos o retorno de 
que temos interesse. 3) O processo de seleção para as bolsas de mestrado e 
doutorado transcorreu tranquilamente, teve um recurso e estamos na fase de 
recebimento da documentação para a implementação das bolsas. Foram 
disponibilizadas 9 bolsas de mestrado e 3 bolsas de doutorado considerando 1 bolsa 
CNPq que ganhamos. 4) O Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu faz 
parte de uma comissão de diagnóstico da avaliação da Pós-Graduação Lato Sensu. 5) 
A Pós-Graduação deu uma carta de anuência referente a CHAMADA INTERNA PRPG 
06/2022 em apoio à candidatura do Dr. David Ross Grattan (Full Professor, 
Department of Anatomy, Otago School of Medical Sciences, University of Otago, 
Dunedin, New Zeland) como bolsista do Programa de Professor Visitante no Brasil. 6) 
Foram destacados os professores contemplados com recursos financeiros no 
resultado da CHAMADA FAPEMIG UNIVERSAL. Posteriormente, o CPGO APROVOU 
a ata da reunião do dia 04 de julho de 2022 e seus anexos. A seguir o CPGO 
HOMOLOGOU 1) Os recredenciamentos dos seguintes docentes permanentes: 
Viviane Elisângela Gomes (Mestrado Profissional), Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri 
(Mestrado Profissional) e Andréa Maria Duarte Vargas (Doutorado). 2) As bancas e os 
resultados das defesas de Dissertação do Mestrado (anexos I). 3) As bancas e os 
resultados das defesas de Tese de Doutorado (anexos II). 4) Os projetos de pesquisa 
dos alunos (anexo III). 5) O parecer favorável da oferta do Curso de Especialização 
em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial em 2023-2024 e 2025, após votação 
todos concordaram por unanimidade. A seguir o Prof. Mauro informou sobre a aula 
inaugural do CPGO que será ministrada pelos Profa. Isabela Almeida Pordeus e Prof. 
Ricardo Gomez no dia 14/09/2022 das 9h às 11h. Na sequência o Prof. Mauro 
Henrique Nogueira Guimarães de Abreu disse sobre a necessidade do planejamento 
das atividades de internacionalização do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia. Disse que tem conversado com os professores das áreas de 
concentração reforçando a necessidade do retorno das parcerias internacionais para 
fortalecer o eixo da nossa avaliação nota 7. Temos recurso financeiro para 
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disponibilizar e viabilizar esta iniciativa. As visitas precisam acontecer ainda este ano 
para que se possa prestar conta até março/2023. A Profa. Ivana Diniz tem 2 
propostas: Prof. Walter Siqueira indicado pela Profa. Soraia Macari e Prof. Leonel 
Mendonça sugerido pela Profa. Amália Moreno. O Prof. Mauro sugeriu que os 
professores recebidos na nossa Faculdade falem sobre as questões específicas, mas, 
também sobre a Instituição que eles atuam e as possibilidades que existem de receber 
os alunos e docentes do CPGO para vivências no exterior. A seguir ficou decidido que 
no dia 06/12/2022 acontecerá a reunião ampliada do Colegiado de Pós-Graduação 
que dentre outros objetivos permitirá integrar e conhecer novos professores das áreas 
e abordar temas da Pós-Graduação. Houve a sugestão de realizar a reunião em um 
local externo à Faculdade como por exemplo o Museu de História Natural da UFMG ou 
a Estação Ecológica. Com este evento daremos início às comemorações dos 45 anos 
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. A seguir o Prof. Felipe Paiva 
Fonseca relatou sobre o seu comparecimento na reunião com todos os coordenadores 
da Pós-Graduação ocorrida na PRPG a respeito dos recursos que o Carrefour terá 
que disponibilizar devido ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC que lhe foi 
imputado. O Carrefour terá que pagar multa sobre o julgamento de um fato ocorrido 
em uma loja no Rio Grande do Sul que acabou com a morte de um homem negro. 
Com isso, a multa deverá ser destinada ao apoio a inserção de pessoas pardas e 
pretas com o auxílio de bolsas de graduação, pós-graduação e especialização, sendo 
que 30% será destinado ao estado do Rio Grande do Sul. Para pleitear a bolsa é 
preciso preencher um formulário e encaminhar alguns documentos da Pós-Graduação 
e da Universidade. A PRPG irá nos comunicar por e-mail sobre o momento de 
encaminharmos tais documentos. E informou ainda que está aberto o edital 
“Alteridade na Pós-Graduação” que pode ser uma boa fonte de adquirirmos novas 
bolsas. Os professores Flávio Mattos e Saul Paiva demonstraram interesse em 
participar e sugere que o Prof. Flávio coordene estas propostas. Posteriormente em 
relação ao mandato atual dos Coordenadores e Subcoordenadores das áreas de 
concentração do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Mestrado 
Profissional e Representantes Discentes, o Prof. Mauro sugeriu que seja feita uma 
eleição única para estes cargos no final deste ano de 2022 para que o ínicio e término 
dos mandatos fiquem iguais. Assim todos pediriam a renúncia dos seus cargos para 
que seja feita uma nova eleição com início do mandato no dia 1º de janeiro de 2023. 
Os membros presentes concordaram por unanimidade. A seguir os membros 
presentes discutiram sobre uma comissão que pudesse normatizar as regras para 
apresentação on line das defesas de teses e qualificações de doutorado, pois, 
algumas questões estão em desuso. Precisam rever o tempo de apresentação e 
arguição e todos os requisitos para a apresentação das defesas de tese e qualificação. 
A comissão será composta pelos professores: Maria Cássia Ferreira de Aguiar, 
Renata de Castro Martins e Frederico Lage, com a presidência da primeira. 
Posteriormente o Colegiado APROVOU: 1) Coorientação internacional Prof. Alireza 
Moshaverinia para Natália Aparecida Gomes e Luiza de Almeida Queiroz Ferreira. 2) 
Cartas de anuência do CapesPrint para: Discentes – Alex Júnio Silva da Cruz (Saúde 
Coletiva), Alexandre Henrique dos Reis Prado (Endodontia), Ana Luiza Peres Baldiotti 
(Odontopediatria), Fernanda Aragão Félix (Patologia Bucal), Letícia Fernanda Moreira 
dos Santos (Odontopediatria), Luiza de Almeida Queiroz Ferreira (Clínica 
Odontológica), Maria Sissa Pereira Santana (Patologia Bucal). Docentes – Ivana 
Márcia Alves Diniz, Fernanda de Morais Ferreira, Tarcília Aparecida da Silva. 
Recebimento da professora Lynne Bingle (pedido do professor Felipe Fonseca). 3) 
Pedido de ajuda financeira para bolsista Daniela Pereira Meirelles fazer um estágio de 
uma semana na Universidade Federal de Uberlândia – escaneamento de lâminas. A 
aluna receberá o apoio financeiro para o transporte e estadia por 1 semana. 4) O 
credenciamento da Profa. Andréa Rodrigues Motta como coorientadora de Stéfani 
Aparecida Santana Silva, Mestranda/Odontopediatria, orientada pela professora Júnia 
Maria Cheib Serra Negra. 5) Pedidos de prorrogação da defesa de Daniel Marques 



Leão e Rafaela Férrer. Os dois discentes tiveram desempenho excelente nas 
disciplinas da pós-graduação, mas a escassez de recursos no início do ano de 2022, 
demora nos pedidos pela Fundep e limitação na produção da linhagem C57BL/6 no 
Biotério Central dificultaram o bom andamento dos projetos de pesquisa no último 
semestre. As defesas foram prorrogadas até março/2023. 6) O deferimento dos 
exames de proficiência das seguintes alunas: Camilla Rossi Perácio, Maria Eleonora 
Queiroz dos Santos, Maria Tercília Zuccheratte e Vânia Maria Godoy Pimenta Barroso. 
Os demais foram indeferidos. 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. 

 
 

 


