
 

 

 

 

 

 

 
 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia realizada em 04 de 

julho de 2022. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de julho 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: Felipe Paiva Fonseca (Subcoordenador CPGO), Ana 
Cristina Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Fernanda de Morais Ferreira (Odontopediatria), 
Ivana Márcia Alves Diniz (Clínica Odontológica), Leniana dos Santos Neves (Representante 
dos Coordenadores de Especialização), Lívia Guimarães Zina (Mestrado Profissional), Luís 
Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Sílvia Ferreira de Sousa (Patologia Bucal), 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. Agradecimento 
especial à Professora Cláudia Silami de Magalhães, em virtude de sua aposentadoria, por todo 
o trabalho realizado na Faculdade de Odontologia e no Colegiado de Pós-Graduação e por 
toda a dedicação e profissionalismo dispensados. 1.2. Desligamento formal dos discentes 

Thallys Rodrigues Félix (Mestrado Profissional) e Henrique França Diniz Oliveira (Doutorado), 
ambos a pedido. Professor Mauro solicitou esforço aos docentes para que não haja mais 
perdas de alunos no Programa de Pós-Graduação em Odontologia, pois isso impacta na nota 
recebida na avaliação quadrienal. 1.3. Envio à Reitoria do Projeto para emendas parlamentares 

na LOA 2023, visando captação de recursos extra orçamentários. A Proposta intitulada 
“Agravos em saúde bucal: da pesquisa básica à avaliação dos serviços de saúde” foi a única 
enviada pela Faculdade de Odontologia. 1.4. Novas cotas de Bolsas: A Fapemig realizou uma 

alteração no número de cotas concedidas para os PPGs da UFMG, sendo que o Colegiado de 
Pós-Graduação em Odontologia foi contemplado com 1 (uma) bolsa de Mestrado e 1 (uma) 
bolsa de Doutorado, para serem implementadas agora no mês de julho. Receberão as bolsas 
as discentes Jennifer Reis de Oliveira (Mestrado) e Bianca Spuri Tavares (Doutorado). 
Ademais, o CPGO ganhou, em forma de empréstimo, uma bolsa CAPES para o Doutorado, a 
ser implementada no mês de julho. A bolsa terá vigência até a defesa do discente 
contemplado. Não há aluno de Doutorado na lista de espera para o recebimento de bolsas, 
então o Professor Mauro solicitou que os membros do CPGO verifiquem com os discentes se 
alguém precisa da bolsa. Caso haja alguém interessado, será feito um edital de forma mais 
célere. 1.5. Professor Mauro agradeceu às Professoras Cristiane Meira Assunção e Sílvia 

Ferreira de Sousa, Coordenadora e Subcoordenadora, respectivamente, do NAPq/FOUFMG, e 
às discentes Jéssica e Letícia, pelo processo de construção do Instagram institucional do 
Colegiado de Pós-Graduação em Odontologia. Solicitou divulgação do Instagram, pois o 
Colegiado precisa aparecer mais nas redes sociais, por meio de uma comunicação mais atual 
e moderna com os alunos e com toda a comunidade. 2. Aprovação da ata de reunião de 02 de 
maio de 2022: APROVADA por unanimidade. 3. Aprovações ad referendum: 3.1. 
Homologação das Bancas de Defesa de Dissertação e Exames de Qualificação. 3.2. 

Homologação dos resultados de Defesas de Dissertação, Teses e Trabalhos de Conclusão de 
Curso de Especialização e Exames de Qualificação. 3.3) Homologação do recredenciamento 

de docentes permanentes do Doutorado: Júnia Maria Cheib Serra Negra e Marco Aurélio 
Benini Paschoal. 3.4) Homologação do recredenciamento de docente permanente do 
Mestrado: Rodrigo Richard da Silveira 3.5) Aprovação dos Projetos de Pesquisa. Todos 
APROVADOS por unanimidade. 4. Resultados dos processos seletivos de Mestrado/Doutorado 

e Mestrado Profissional – 2022. Professor Mauro agradeceu os esforços de todos os docentes 
e equipe da Secretaria que participaram do processo seletivo. Professora Ivana disse que a 
participação da Professora Patrícia Zarzar e de docentes de outras áreas enriqueceu muito o 
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processo. Os docentes que participaram da seleção dos candidatos acharam que os alunos 
estavam pouco preparados esse ano e que muitos não leram os textos previstos no edital. 
Professor Mauro compartilhou o arquivo da planilha de notas do processo seletivo e preencheu 
com a participação dos membros do CPGO. O resultado será publicado no site do Colegiado 
de Pós-Graduação. Duas alunas foram reprovadas na análise de currículo: Laíssa Viegas 
Cardoso de Barros (Doutorado) e Andressa Rafaela Silva Atanazio (Mestrado). Andressa 
também teve dificuldade em algumas arguições e ficou no limite da nota. Professora Ivana 
disse que talvez falte amadurecimento por parte dela e que seria melhor não classificá-la 
mesmo. Laíssa foi muito bem na arguição, mas não passou na avaliação do currículo por não 
ter nenhum artigo publicado. Professora Fernanda imaginou que ela fosse passar, pois é ótima 
aluna no Mestrado e se saiu bem na seleção. Informou, ainda, que a área de Odontopediatria 
tem interesse em continuar com a aluna. Dessa forma, todos os professores presentes 
concordaram em ajustar a nota para que ela seja aprovada. Para manter a justiça com os 
outros candidatos, foi decidido que seria diminuída a nota dela na arguição e aumentada a nota 
na avaliação de currículo. Professor Mauro salientou que vale a pena ponderar se no próximo 
ano seria interessante voltar à seleção presencial, e o grupo ficou de decidir isso em outra 
oportunidade. Após, Professora Lívia apresentou a listagem com o resultado da seleção do 
Mestrado Profissional e agradeceu aos docentes da banca examinadora e ao CPGO, 
principalmente na figura do Victor, pela ajuda, trabalho e disposição. O resultado também será 
publicado no site do Colegiado de Pós-Graduação. 5. Foram estabelecidas as datas das 

próximas reuniões do CPGO: 02 de setembro de 2022 às 9h (definida anteriormente), 03 de 
outubro de 2022 às 14h e 07 de novembro às 14h. Professor Mauro sugeriu fazer em 
dezembro a reunião conjunta com todo o corpo docente da Pós-Graduação. Os docentes serão 
divididos em grupos de trabalho para avaliar o CPGO e verificar as ações futuras do Colegiado. 
O encontro será presencial, durante o dia todo, em algum local com restaurante. Foi sugerido o 
BHTec e a Secretaria verificará as informações necessárias de reserva. Professor Mauro 
avaliará a possibilidade de custear almoço e lanche para todo o grupo. Foi sugerido o dia 06 de 
dezembro de 2022 para a realização dessa reunião. Os docentes do Mestrado Profissional 
farão uma reunião presencial com toda a equipe em agosto. Então, a Professora Lívia sugeriu 
fazer a reunião de dezembro em grupos separados entre o Acadêmico e o Mestrado 
Profissional. Mas o Professor Mauro quer compartilhar o relatório do CPGO com todo o corpo 
docente. Posteriormente será definido se a reunião será conjunta ou separada entre Mestrado 
Profissional e Acadêmico. 6. Professor Felipe Paiva Fonseca foi designado para elaborar o 
parecer de credenciamento da Professora Andréa Rodrigues Motta como coorientadora 
de Stéfani Aparecida Santana Silva – Mestranda/Odontopediatria – orientada pela Professora 
Júnia Maria Cheib Serra Negra. 7. Foi aprovado o relatório de residência pós-doutoral de 

Janine Mayra da Silva, supervisionada pela Professora Tarcília Aparecida da Silva. O relatório 
de residência pós-doutoral de Rodrigo Keigo, supervisionado pelo Professor Allyson Nogueira 
Moreira foi retirado de pauta, tendo em vista que ainda não foi entregue ao CPGO. 8. Foram 
aprovados os pedidos de prorrogação de defesa. Para Jéssica Aparecida da Silva, 
prorrogou-se em 02 meses a partir de 31/07/2022. A discente disse que houve alteração no 
projeto de pesquisa por causa do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Para 
Jhonathan Lopes Silva, prorrogou-se em 02 meses a partir de 31/07/2022. Segundo o 
interessado, o projeto de pesquisa foi alterado em abril de 2021 e recebeu a aprovação pelo 
COEP em julho de 2021. A coleta de dados do estudo principal foi finalizada em maio de 2022. 
Requisita tempo para finalizar redação da tese e submeter artigos. Para Rafaela Reis da Silva 
prorrogou-se em 03 meses a partir de 31/07/2022. A discente informou que está em tratamento 
de saúde desde dezembro de 2021. Apresenta quadro de ansiedade, por isso a prorrogação 
lhe auxiliará na redação da tese. Para Patrícia Maria da Costa Reis prorrogou-se em 03 meses 
a partir de 31/07/2022. De acordo com a estudante, ela teve alguns problemas na segunda 
etapa do projeto de pesquisa referente a coleta de dados qualitativos e análise destes dados 
por causa do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Segundo ela, na reunião 
da Comissão de Avaliação Discente realizada em 16 de maio de 2022 foi permitida a 
prorrogação do prazo de defesa de sua tese para 31 de outubro de 2022. Os Professores 
Mauro e Felipe consultaram todas as atas da Comissão em que a aluna participou e, em 
nenhuma delas, consta essa informação. Patrícia e sua orientadora informaram na reunião da 
Comissão que a defesa seria realizada até agosto. Mesmo com essa divergência, foi aprovada 
a prorrogação de sua defesa pelos membros do CPGO. Os discentes Tatiana Santos Pereira 
Cipriano e Lucas Moreira Maia também encaminharão a solicitação de prorrogação da defesa. 
Posteriormente, Professor Mauro explicou que houve várias desistências de alunos por conta 



da dificuldade do período da pandemia, então, prorrogar a defesa dos discentes que 
solicitarem é melhor do que a saída do aluno do Programa. Desta forma, os professores 
presentes concordaram em aprovar a solicitação de adiamento das defesas dos alunos que 
solicitarem nesse semestre, após esta reunião. 9. Foram aprovados os planos de trabalho 
dos monitores voluntários de Pós-Graduação: Alexandre Henrique dos Reis Prado, Ana 

Paula Milagres Alfenas Silva, Daniel Marques Leão, Hebertt Gonzaga dos Santos Chaves, 
Eliane Maria Mascarenhas da Silva e Jéssica Madeira Bittencourt. 10. Foram aprovados os 
certificados de Proficiência de Carlos José Garcia Pereira e Yan Carlos dos Santos Silva – 

realizados pelo DLLE – Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras – Universidade 
Federal de Santa Catarina. 11. Outros assuntos: Professora Ivana Diniz foi indicada como 

supervisora do plano de trabalho como docente voluntária da Professora Cláudia Silami de 
Magalhães que se aposentou em junho passado. Nesse sentido, como há orientações em 
andamento, professora Cláudia atuará por mais um ano no Programa. Professora Lívia Zina 
comentou que a equipe do Mestrado Profissional está discutindo a possibilidade de trazer 
egressos como coorientadores técnicos do curso. Para isso, será necessário estabelecer 
critérios de indicação. Foi questionado se professores em férias poderiam participar como 
Presidentes ou membros de Bancas no Programa de Pós-graduação da Odontologia como em 
outros no âmbito da UFMG. Professor Mauro demandará uma resposta da Seção de Pessoal a 
respeito desse assunto. 


