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ATA DA DUCENTÉSIMA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 1 
BIOLÓGICAS 2 
  3 

Aos  onze dias do mês de julho de 2019, às 09 horas, depois de alcançado o 4 

quórum, realizou-se na sala de reuniões do NUPEB a centésima nonagésima sétima 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, Isabella Oliveira Moreira Dias, Frank Silva Bezerra, Mauro César Isoldi, 10 

Paula Melo de Abreu Vieira, Rodrigo Cunha Alvim de Menezes, William de Castro 11 

Borges. O Presidente agradeceu a presença de todos. Comunicações: 1) O 12 

professor William agradeceu o apoio do programa na vinda do Professor Robert 13 

Wilson, informou que a visita foi extremamente positiva na consolidação da parceria, 14 

infelizmente não houve tempo para a realização de seminários, mas o professor se 15 

mostrou animado para uma próxima visita. 2) A professora Paula destacou 16 

novamente a importância da participação dos professores nos seminários do 17 

NUPEB.  Expediente: 1) Posse do Professor Frank Silva Bezerra como membro 18 

do Colegiado: O coordenador empossou o professor Frank como membro do 19 

Colegiado pelo período de 24 meses. Pauta do Dia: 1) Homologação do Processo 20 

Seletivo de Mestrado e Doutorado: O Coordenador informou que alguns membros 21 

da Banca da Seleção de Mestrado não puderam comparecer e sendo assim, foram 22 

acionados os suplentes. Destacou a importância dos orientadores prepararem os 23 

candidatos para a Banca, já que um processo com apresentação de trabalho exige 24 

um conhecimento técnico do projeto que difere de provas abertas. Apresentou a 25 

relação de candidatos aprovados e informou que houve um candidato considerado 26 

excedente, isto é, foi aprovado pela banca, mas o orientador não possuía vagas 27 

disponíveis. Sendo assim o resultado preliminar irá constar informação para que a 28 

candidata procure a Secretaria para explicar sua situação. Os resultados 29 

preliminares das seleções de Mestrado e Doutorado foram aprovados por 30 

unanimidade. 2) Edital de Professo Visitante: O Professor Alexandre apresentou o 31 
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Edital Propp para seleção de professores Visitantes, informou que existem 17 vagas 32 

disponíveis e uma delas já está destinada ao CBIOL. Sendo assim, o Colegiado 33 

discutiu a possibilidade de tentar conseguir outra vaga, de forma a atender a um 34 

pesquisador brasileiro e uma vaga para estrangeiros. Ficou decidido que a 35 

secretaria irá levantar a demanda de professores e embasado nesta irá publicar o 36 

Edital de nos prazos estabelecido. 3) Calendário de Reuniões Ordinárias do 37 

Colegiado: O colegiado discutiu as próximas reuniões e ficou estabelecido que as 38 

próimas reuniões ocorrerão nos dias 15/08, 19/09, 17/10, 21/11 e 12/12. 4)Reunião 39 

de meio termo da CAPES: O coordenador informou que a CAPES irá realizar a 40 

reunião da área de Ciências Biológicas I  com os coordenadores nos dias 08 e 09 de 41 

setembro. 5) Cadastro retroativo dos alunos que  participaram do Sanduíche: O 42 

coordenador informou que agora existe um campo na Sistema de Registro da Pós 43 

Graduação para informar os dados do Estágio Sanduíche, e reconhecendo a 44 

importância deste cadastro, precisaremos fazer o cadastro retroativo. O Colegiado 45 

aprovou por unanimidade o encaminhamento a Pró-Reitoria solicitando o cadastro 46 

dos alunos. 6) Matrícula Retroativa em Elaboração de Tese/Dissertação: O 47 

coordenador informou que o programa não estava seguindo o acordado nas últimas 48 

resoluções CEPE, no que tange a matrícula dos alunos na disciplina de Elaboração 49 

de Tese/Dissertação, informou que todos os alunos que não estiverem matriculados 50 

em alguma disciplina deverão obrigatoriamente se matricular na referida disciplina, 51 

com penalidade de jubilamento aos que não o fizerem. Sendo assim, o secretário fez 52 

o levantamento dos alunos que estão com o histórico irregular e o Coordenador 53 

apresentou a listagem aos membros do Colegiado. Após ser discutido, foi aprovado 54 

por unanimidade que a coordenação deverá solicitar a PROPP da correção destes 55 

históricos de forma a não prejudicar nenhum aluno e que a partir deste semestre o 56 

programa irá vigiar para que não ocorram novas falhas. Não havendo mais nada a 57 

tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser verdade, eu Robson 58 

Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que se for aprovada, 59 

será assinada pelos presentes. 60 

Original Assinado  61 


