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

  3 
Aos  dez dias do mês de outubro de 2019, às 10 horas, depois de alcançado 4 

o quórum, realizou-se na sala de reuniões do NUPEB a ducentésima primeira 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 Alexandre reafirmou os bons resultados do programa na Avaliação de 13 

Meio Termo.  2) O Coordenador informou que alguns professores brasileiros e 14 

estrangeiros já demonstraram interesse em participar do Edital de Professor 15 

Visitante, mas até o momento não houve nenhuma inscrição. 3) O Professor 16 

Alexandre informou que está concluindo convênio com a Empresa Ourofino na 17 

ordem de 9 milhões, prevendo inclusive melhorias para o Centro de Ciência Animal. 18 

4) A professora Paula informou que a CEUA irá realizar o II Curso de Manejo de 19 

Animais de Laboratório, nos dias 04, 05 e 06 de novembro, com carga horária de 20 

21h. Este curso é obrigatório a todos os alunos e pesquisadores que utilizarem 21 

animais em suas pesquisas.  Ordem do Dia: 1)Aprovação da Ata da 200ª Reunião 22 

do Colegiado: O apresentou a ata que foi previamente encaminhada aos membros 23 

para ser analisada e os membros a aprovaram por unanimidade. 2) Extensão do 24 

Prazo de Defesa da aluna Jaqueline Aparecida de Souza: O Coordenador 25 

apresentou a carta da aluna pedindo a extensão do prazo de defesa por seis meses 26 

justificando-se que os experimentos não tiveram resultado no prazo esperado. O 27 

Colegiado aprovou por unanimidade o pedido. 2) Aproveitamento do Edital de 28 

Orientadores de Pós Doutorado: O Professor Alexandre informou que em janeiro 29 

duas bolsas de Pós Doutorado irão findar, sendo assim o programa deve criar um 30 

novo Edital ou, como sugestão, aproveitar o Edital de Seleção anterior em que os 31 
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orientadores não puderam ter sua bolsa implementada devido ao corte das bolsas, 32 

sendo assim, colocou em discussão no Colegiado que aprovou por unanimidade o 33 

Aproveitamento dos resultados já obtidos. 3) Trancamento de Disciplinas fora do 34 

prazo: O Coordenador apresentou as cartas das alunas Camila Chagas David, 35 

Cassia Regina Vieira Araújo e Aline Meireles Coelho solicitando o trancamento de 36 

disciplinas fora do prazo estabelecido pelo calendário da PROPP. O colegiado 37 

Aprovou por unanimidade os pedidos. 4) Curso de Modelagem de Nichos 38 

Ecológicos: O coordenador apresentou a carta do professor Sérvio em que solicita 39 

ao programa auxílio para compra de passagens e pagamento de diárias para dois 40 

professores mexicanos virem ministrar um curso de Modelagem de Nichos 41 

Ecológicos, informou também que o programa não possui verba para pagar as duas 42 

solicitações mas que é possível solicitar a compra de passagens, o Colegiado 43 

discutiu o uso da verba proap com esta compra e aprovou por unanimidade o pedido 44 

da troca de rubrica para a CAPES. 5) Definição das Bancas de Seleção de 45 

Mestrado e Doutorado: O Coordenador apresentou os Editais que estão divulgados 46 

e o Colegiado definiu que para o Edital de Doutorado que ocorre em outubro a 47 

banca será composta pelas professoras Cintia Lopes de Brito Magalhães, Marta de 48 

Lana e Fernanda Cacilda dos Santos Silva. E que para os Editais de Mestrado e 49 

Doutorado com ingresso em março de 2020 a professora Paula irá presidir as 50 

comissões, bem como convidar os membros da Banca. Não havendo mais nada a 51 

tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser verdade, eu Robson 52 

Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que se for aprovada, 53 

será assinada pelos presentes. 54 

 55 

Original Assinado 56 


