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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2 

  3 
Aos  vinte e cinco dias do mês de abril de 2019, às 09 horas, depois de 4 

alcançado o quórum, realizou-se na sala de reuniões do NUPEB a centésima 5 

nonagésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação 6 

em Ciências Biológicas, conforme convocação do Coordenador, professor Alexandre 7 

Barbosa Reis, a fim de apreciar, discutir e deliberar os pontos da pauta. Estavam 8 

presentes à reunião, além do Coordenador, os seguintes membros: Cintia Lopes de 9 

Brito Magalhães, Mauro César Isoldi, Paula Melo de Abreu Vieira, Rodrigo Cunha 10 

Alvim de Menezes, William de Castro Borges. O Presidente agradeceu a presença 11 

de todos. Expediente: Aprovação das Atas das 186ª, 187ª, 188ª, 189ª, 190ª e 12 

196ª Reuniões do Colegiado: O Coordenar apresentou as atas das reuniões para o 13 

Colegiado, que, após serem discutidas, foram aprovadas por unanimidade. 14 

Comunicações: 1) O coordenador informou que recebeu a aprovação do trabalho 15 

voluntário da professora Marta de Lana. 2) Informou, também, que o convênio 16 

DINTER foi renovado até que os alunos defendam e que já está tentando firmar 17 

parceria com o IFNMG para recepção de novos alunos. 3) A coordenação informou 18 

que a plataforma ESPIRRAL foi revogada. 4) O coordenador informou que foi 19 

divulgado o Edital CNPQ de parceria entre o BRICS. O edital foi enviado para os 20 

professores. Ordem do dia: 1) Férias do Coordenador: O coordenador informou 21 

que irá tirar férias no período de 07 a 28 de maio de 2019. E como a professora 22 

Camila encontra-se de licença é necessário a escolha de um novo vice-coordenador 23 

para assumir o programa no período de seu afastamento. Após o Colegiado discutir 24 

a professora Cintia foi aprovada para assumir a função interinamente. 2) Aprovação 25 

do Credenciamento dos novos professores: O Coordenador informou que a 26 

comissão avaliou o pedido de três professores, Fernanda Cacilda Silva, Roberto 27 

Farina de Almeida e Sérvio Pontes Ribeiro, utilizando-se os critérios vigentes os três 28 

professores foram considerados aptos a se credenciar no programa. 3) Demanda de 29 

Vagas para o processo seletivo do segundo semestre: O coordenador informou 30 

que 09 professores solicitaram vagas de mestrado e 03 de doutorado. O Colegiado 31 
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analisou os pedidos e aprovou todas as solicitações. 4) Uso dos Recursos da Taxa 32 

de Bancada e Proapp: O secretário informou que a partir de 2019 todos os 33 

recursos precisam de previsão de gastos, e o destacou a importância de se utilizar 34 

os recursos da taxa de Bancada tão quanto possível, sendo assim, o colegiado 35 

discutiu a utilização destas verbas. Foi decidido que estas serão utilizadas em 36 

manutenção de diversos equipamentos multiusuários, como Microscópio Leica de 37 

Campo Claro, Espectrômetro de massas e Autoclaves defeituosas. As manutenções 38 

foram aprovadas por unanimidade.  5) Premio Capes Melhor Tese: O coordenador 39 

informou que a CAPES lançou Edital para escolha da melhor tese de 2018. O 40 

Coordenador apresentou os candidatos e o Colegiado definiu como critérios para a 41 

avaliação, os artigos publicados, o tempo de defesa e conteúdo da tese. Entre as 42 

teses dos alunos Álvaro Fernando da Silva do Nascimento, Carla Teixeira, Diogo 43 

Dias Castanheira, Fernanda Caetano Camini, Fernando Augusto Siqueira Mathias, 44 

Jamille Mirelle de Oliveira Cardoso, João Filipe Pereira Vieira, Juliana Márcia 45 

Macedo Lopes, Karolina Ribeiro Gonçalves e Keila Karoline Duarte Campos, a tese 46 

da aluna Fernanda Caetano Camini foi eleita a melhor no ano de 2018 e, portanto, 47 

seria a indicada a premiação. 6) Solicitação de Mudança de Orientação da aluna 48 

Livia Mendes Carvalho: A professora Cláudia solicita a mudança de orientação 49 

de sua orientanda para o professor Bruno Mendes Roatt: O colegiado negou o 50 

pedido da professora, pois o Prof. Bruno não atende aos critérios para orientar 51 

novos alunos de Doutorado. 7) CBIOL Fest: A professora Cintia informou que se 52 

reuniu com os alunos que organizarão o evento e decidiram que ocorrerá aos 53 

moldes do último curso. Está programado para acontecer no início de julho e entrará 54 

em contato com os professores para verificar a possibilidade de receber os alunos 55 

em seus laboratórios. Ainda não foram definidos os palestrantes.  Não havendo mais 56 

nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser verdade, eu 57 

Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que se for 58 

aprovada, será assinada pelos presentes. 59 

 60 
Original Assinado 61 


