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

  3 
Aos  seis dias do mês de outubro de 2020, às 09 horas, depois de alcançado 4 

o quórum, realizou-se em reunião por videoconferência, a ducentésima quinta 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: Camila, Carrião Machado 9 

Garcia, Cintia Lopes de Brito Magalhães, Isabela Oliveira Moreira Dias, Frank Silva 10 

Bezerra, Mauro César Isoldi, Marta de lana, Nívia Carolina Nogueira de Paiva, Paula 11 

Melo de Abreu Vieira, Rodrigo Cunha Alvim de Menezes e William de Castro Borges. 12 

O Presidente agradeceu a presença de todos. 1 Solicitação de dilação do período de 13 

interstício exigido pela CAPES, da Aluna Aline Luciano Horta: O coordenador 14 

apresentou a carta da Aluna Aline Lucaiano Horta em que solicita a dilação de 15 

retorno do Doutorado Sabdyíuche exigido pela Capes, nesta Carta ela explica que a 16 

CAPES exige que os alunos retornem ao páis fiquem ao menos seis meses após a 17 

defesa no país, contudo a aluna conseguiu um estágio pós Doutorado no páis em 18 

que realiza o Doutorado Sanduíche e, como protende realizar a defesa nos próximo 19 

meses e diante da pandemia instaurada, ficaria inviável retornar ao país neste 20 

momento, contudo, após a realização de seu estágio, irá retornar e cumprir o 21 

interstício exigido, diante do exposto o Colegiado aprovou a solicitação da aluna por 22 

unanimidade e decidiu encaminhar a carta da aluna, com o encaminho deste órão a 23 

PROPP e a aluna para os demais encaminhamentos. 2) Distribuição das rubricas da 24 

Segunda Parcela do PROAP: Considerando que a segunda parcela do PROAP irá 25 

ser paga em outubro, o Coordenador solicita ao Colegiado encamionhhamentos de 26 

destino das rubricas, após discução, o Colegiado decidiu dividir da mesma forma 27 

como a primeira parcela, metade do recurso com manutenção de equipamentos 28 

multiusuário e metade com ressarcimento de despesas. A decisão desta desitinação 29 

foi unãnime. 3) Levantamento de Demandas de Manutenção: Considerando a decisão 30 

anterior, o programa precisou definir quais demandas serão aprovadas, para tal, definiu 31 
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que a vice coordenadora, prof. Camila Carrião Machado Garcia, iria analisar e gerir os 32 

pedidos que deverão ser colhidos por email enviado pela secretaria. 4) Processo de 33 

Seletivo de Bolsas CNPQ do Convênio com UFMG: O Professor William informou 34 

que o processo Seletivo havia sido concluído com a aprovação de três alunos, 35 

conforme a disponibilidade de bolsas, e que estas já haviam sido implementadas 36 

pelo Pro Reitor.  Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a 37 

reunião e, por ser verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro 38 

a presente ata que se for aprovada, será assinada pelos presentes. 39 

Original Assinado 
Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 

Presidente do Colegiado 
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