
 

 

 

 

 

 

 

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

em 3 de Outubro de 2022. 

 

Aos 3 (três) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 8h, 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), Saul Martins 
de Paiva (Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Patologia Bucal), Luis 
Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Renata de Castro Martins (Saúde Coletiva), 
Lívia Guimarães Zina (Mestrado Profissional), Leniana Santos Neves (Representante 
dos Cursos de Especialização) e José Alcides Almeida Arruda (Representante 
Discente). Havendo quórum regulamentar, o Senhor presidente cumprimentou a todos 
e declarou aberta a reunião, partindo para o primeiro ponto da pauta. Comunicados: 
1) Em relação ao Edital - Carrefour para a cocessão de bolsas de estudo, informamos 
que pleiteamos apenas bolsas de doutorado, tendo em vista que temos bolsas de 
mestrado disponíveis. 2) Sobre o edital “Alteridade na Pós-Graduação em 
Odontologia” submetemos e esperamos conseguir mais bolsas para esta Pós-
Graduação. 3) Informamos que o início do mandato como Coordenador do Colegiado 
de pós-graduação foi a partir de 22/09/2022, conforme ratificação do DAP. 
Posteriormente, o CPGO APROVOU a ata da reunião do dia 02 de setembro de 2022 
e seus anexos. A seguir o CPGO HOMOLOGOU 1) As bancas e os resultados das 
defesas de Dissertação do Mestrado (anexo I). 2) As bancas e os resultados das 
defesas de Tese de Doutorado e Exames de Qualificação (anexo II). 3) Os projetos de 
pesquisa dos alunos (anexo III). 4) O parecer favorável da oferta do curso de 
Especialização em Dentística em 2023 – 2024 (23072.252703/2022-97) e 
reavaliação da oferta do curso de Especialização em CTBMF – 2023-2024 
(23072.225757/2022-80). 5) O resultado da eleição para Coordenadora e 
Subcoordenadora da área de concentração em Clínica Odontológica, as professoras 
Ivana Márcia Alves diniz e Soraia Macari respectivamente, com início do mandato para 
03 de outubro de 2022. 6) Aprovação, pela PRPG, dos votos de oferta de vagas do 
Programa de Pós-Graduação e Curso de Mestrado Profissional em Odontologia, 
foram aprovadas 10 (dez) vagas para ingresso dos alunos no 2º semestre de 2023. 7) 
O credenciamento da Profa. Izabella Barbosa Fernandes para coorientar a aluna de 
doutorado Priscilla Sena Souza Luz Campos orientanda da Profa. Cristiane Baccin 
Bendo Neves. A seguir o Colegiado discutiu sobre a sugestão do Prof. Mauro 
Henrique N. G. de Abreu da mudança nas disciplinas obrigatórias de estudos 
avançados I, II e III passarem a ser somente estudos avançados I e II com as 
mesmas quantidades de créditos totais, a carga horária dos professores sofrerão 
alteração. O Professor solicitou aos membros presentes que avaliem, discutam e 
tragam as sugestões na próxima reunião. Na sequência da pauta o Coordenador 
sugeriu montar uma comissão para atualizar o Regulamento do CPGO, adequando-o 
às normas Gerais da Pós-Graduação. A comissãos será composta pelos professores: 
Flávio Mattos (presidente), Maria Cássia Ferreira de Aguiar e Soraia Macari. A Profa. 
Lívia Zina sugeriu que fosse criada uma comissão para rever o regulamento do 
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Mestrado Profissional que será composta pelos professores: Flávio Mattos 
(presidente), Janice Simpson, Andréa Vargas e Lívia Zina. Encaminharemos o 
resultado deste trabalho para a PRPG no início do próximo ano. Posteriormente o 
Prof. Mauro relatou que Profa. Isabela Peixoto trouxe a questão da dificuldade de o 
professor estar presente nos estágios clínicos. A professora consultou se poderíamos 
fazer a tentativa dos estudantes ficarem sem os professores a todo momento na 
clínica 7. A autorização poderá ser atendida com dois aspectos condicionantes: no 
ínicio da pesquisa o orientador estará junto com o aluno, e depois, tenha um professor 
responsável pela pesquisa do aluno mesmo que o orientador não esteja presente. A 
seguir o colegiado HOMOLOGOU os planos de trabalho dos monitores voluntários 
selecionados pelo SCA. E os relatórios de atividades dos monitores voluntários do 
SCA referente a 2022/1. A seguir foi discutido o tema sobre a política de submissão 
de trabalhos acadêmicos no Repositório Institucional. Prof. Mauro disse que um 
aluno questionou sobre a inserção de um artigo aceito ou submetido na dissertação ou 
tese. Comentou ainda que esse CPGO poderia pensar caminhos para publicizar os 
artigos perante as editoras internacionais. Uma das sugestões seria colocar o artigo 
em português e um link para acesso caso o artigo tenha sido publicado. Profa. Patrícia 
Caldeira colocou que um artigo pode ser aceito em uma editora e não aceito em outra. 
Prof. Saul Paiva disse que não tem conhecimento que houve um processo de editora 
contra a publicação de um artigo. Mas que é importante termos cautela quanto a esta 
questão. O Prof. Felipe Paiva sugeriu que consultássemos a PRPG e a política de 
repositório da Universidade sobre o assunto. A seguir o colegiado APROVOU: 1) os 
relatórios de residência pós-doutoral: a) Daniele Lopes Leal – supervisionada por 
professora Ana Cristina Borges de Oliveira, b) Flávia Rabello – supervisionada por 
professora Ana Cristina Borges de Oliveira e c) Rodrigo Keigo Lopes Nakagawa – 
supervisionado por professor Allyson Nogueira Moreira. 2) Os certificados de 
Proeficiência dos alunos: Pollyana Barbosa Muzzy Moreira – mestrado profissional, 
Thiago Caldeira Diniz – mestrado profissional e Camila Rocha Vilela – doutorado. 
Posteriormente o Colegiado decidiu as seguintes datas para a entrega dos projetos 
de pesquisa: Mestrado Acadêmico e Profissional entregará 21 de dezembro de 
2022. E doutorado 10 de fevereiro de 2023. Finalizando a pauta esclareceu-se que 
em relação a novos credenciamentos não há uma data para a CAPES publicizar o 
novo qualis. E que não pode ser publicizado ainda devido a processos judiciais. Por 
este motivo não temos a possibilidade de recebermos novos credenciamentos. 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. 

 

 

 


