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

  3 
Aos  nove dias do mês de julho de 2020, às 09 horas, depois de alcançado o 4 

quórum, realizou-se em reunião por videoconferência, a ducentésima quinta reunião 5 

ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, 6 

conforme convocação do Coordenador, professor Alexandre Barbosa Reis, a fim de 7 

apreciar, discutir e deliberar os pontos da pauta. Estavam presentes à reunião, além 8 

do Coordenador, os seguintes membros: Camila, Carrião Machado Garcia, Cintia 9 

Lopes de Brito Magalhães, Isabela Oliveira Moreira Dias, Frank Silva Bezerra, Mauro 10 

César Isoldi, Marta de lana, Nívia Carolina Nogueira de Paiva, Paula Melo de Abreu 11 

Vieira, Rodrigo Cunha Alvim de Menezes e William de Castro Borges. O Presidente 12 

agradeceu a presença de todos. 1) Retorno das Atividades do Programa de Pós 13 

Graduação em Ciências Biológicas: O coordenador informou que a UFOP autorizou oi 14 

retorno das atividades dos programas e para tal necessita-se definir os prazos de 15 

início e término dos períodos letivos.Informou ainda que a PROPP permitiu aos 16 

programas definirem se preferem que os períodos sejam extendidos, reiniciados ou 17 

coincidentes, delimitou apenas o término do primeiro semestre em dezembro de 18 

2020 e do segundo em março de 2021. Sendo assim, o Colegiado definiu que o 19 

primeiro semestre será extendido até o final de outubro e o segundo semestre 20 

iniciará em novembro e terminará em março. Definiu ainda, que as disciplinas que 21 

não foram iniciadas seriam encerradas e reabertas, e, como a única que se iniciou 22 

foi Bases Moleculares da Organização Celular, e esta havia terminado um módulo, 23 

este módulo seria aproveitado e os alunos continuariam matriculados. 2)  Simpósio 24 

online do CBIOL: A representante discente Taynara trouxe ao Colegiado uma 25 

sugestão dos alunos de se aproveitar o momento em que todas as atividades estão 26 

sendo realizadas através de videoconferência e realizar, também, o Simpósio 27 

Internacional desta forma, o Colegiado aprovou a sugestão por unanimidade e 28 

sugerio o professor William de Castro Borges como Coordenador deste simpósio. 29 

Definiu ainda, que os alunos que apresentarem seus seminários neste simpósio 30 

estarão isentos de apresentar o seminário na disciplina de Seminários. 3) 31 
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Trancamento de Matrícula fora do Prazo do aluno Heron Walmor Santos Cruz: O 32 

coordenador informou que o aluno deixou de realizar o trancamento na disciplina de 33 

Redação I e com isso obteve conceito E, informou que o aluno já fez novamente a 34 

disciplina, tendo sido aprovado, e solicita o trancamento retroativo. O Colegiado 35 

aprovou por unanimidade o pedido do aluno. Não havendo mais nada a tratar, o 36 

Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser verdade, eu Robson Santiago 37 

Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que se for aprovada, será 38 

assinada pelos presentes. 39 

Original Assinado 
Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 

Presidente do Colegiado 

 
 
 

Original Assinado 
Robson Santiago Viol 

Secretário do Colegiado 
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