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

  3 
Aos  treze dias do mês de junho de 2019, às 09 horas, depois de alcançado o 4 

quórum, realizou-se na sala de reuniões do NUPEB a centésima nonagésima oitava 5 

reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências 6 

Biológicas, conforme convocação do Coordenador, professor Alexandre Barbosa 7 

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

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

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

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

todos. Expediente: Aprovação da Ata da 197ª Reunião do Colegiado: O 12 

Coordenar apresentou a ata da 197ª Reunião ao Colegiado, que, após serem 13 

discutidas, foi aprovada por unanimidade. Comunicações: 1) O coordenador 14 

informou que recebeu a aprovação do trabalho voluntário da professora Marta de 15 

Lana. 2) Informou, também, que o convênio DINTER foi renovado até que os alunos 16 

defendam e que já está tentando firmar parceria com o IFNMG para recepção de 17 

novos alunos. 3) A coordenação informou que a plataforma ESPIRRAL foi revogada. 18 

4) O coordenador informou que foi divulgado o Edital CNPQ de parceria entre o 19 

BRICS. O edital foi enviado para os professores. Ordem do dia: 1) Uso do centro 20 

de cota do centro de convenções para o Simpósio Internacional de 21 

Bioinformática: O Coordenador informou que recebeu o pedido da professora 22 

Renata Guerra de Sá Cota, que coordenenará o Simpósio Internacional de 23 

Bioinformática, para ceder um dia da cota do programa no ano de 2020, lembrou 24 

que este mesmo pedido foi aprovado para o ano de 2019, mas o simpósio não pode 25 

acontecer. Sendo assim, ela retifica o pedido para o ano adequado. O Colegiado 26 

aprovou por unanimidade o pedido. 2) Nova Ficha de Avaliação CAPES: O 27 

Coordenador apresentou nova ficha de avaliação de programas da CAPES e 28 

discutiu com os membros do colegiado estratégias para se adequarem a todos os 29 

quesitos. Destacou que a maior parte destes já vêm sendo cumpridos. 3) Seminário 30 

de Meio Termo CB1: O coordenador informou que entre agosto e outubro a CAPES 31 
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irá realizar os seminários de meio termo das áreas e que a CB1 possui data 32 

marcada para os dias 09 e 10 de setembro, sendo assim, ele precisará se ausentar 33 

para participar da conferencia nos dias supracitados.  4) Aprovação da disciplina 34 

“Interação Micro-organismo hospedeiro: microbiota endógena e 35 

patogenicidade: O coordenador apresentou a ementa da disciplina que foi 36 

encaminhada pela professora Cintia e por sua Pós-Doc Ana Cláudia dos Santos 37 

Pereira Andrade. O Colegiado aprovou a criação da disciplina por unanimidade. 5) 38 

Aprovação das Disciplinas “Delineamento Experimental e Métodos 39 

comparativos em Biologia” e “Ecohealth: Biologia de Populações de parasitas 40 

e hospedeiros aplicados a Ecologia da Saúde”: O coordenador apresentou as 41 

ementas das disciplinas encaminhadas pelo professor Sérvio e o Colegiado aprovou 42 

por unanimidade a aprovação das mesmas. 6) Transferencia de Orientação dos 43 

alunos de Marcone Rodrigues Silva e Milede Hanner Saraiva Paes: O  44 

coordenador apresentou o pedido encaminhado pela orientadora dos alunos Prof.ª 45 

Andreia Alzamora com ciência da professora que se dispôs a orientar os alunos, 46 

professora Lisandra Brandino de Oliveira . O colegiado aprovou o pedido das 47 

mudanças de orientação por unanimidade. 7) Solicitação de Coorientação da 48 

Aluna Daniela Silva de Oliveira:  Foi apresentado o pedido de inclusão de 49 

coorientação da aluna Daniela Silva de Oliveira A professora Cintia informou que se 50 

reuniu com os alunos que organizarão o evento e decidiram que ocorrerá aos 51 

moldes do último curso. Está programado para acontecer no início de julho e entrará 52 

em contato com os professores para verificar a possibilidade de receber os alunos 53 

em seus laboratórios. Ainda não foram definidos os palestrantes.  Não havendo mais 54 

nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser verdade, eu 55 

Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que se for 56 

aprovada, será assinada pelos presentes. 57 

 58 

Original Assinado 59 


