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

  3 
Aos  onze dias do mês de março de 2021, às 09 horas, depois de alcançado 4 

o quórum, realizou-se em reunião por videoconferência, a ducentésima sexta 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) Aprovação das novas 13 

disciplinas: Delineamento em Pesquisa Clínica e Aspectos 14 

neurodegenerativos das doenças metabólicas: O Coordenador apresentou as 15 

ementas das disciplinas elaboradas por professores do programa e o Colegiado 16 

aprovou por unanimidade a criação das mesmas. 2) Edital de Seleção 2021-2: O 17 

Coordenador informou que haverá liberação de bolsas de mestrado no segundo 18 

semestree deste ano e que, será necessário realizar a abertura de processo seletivo 19 

de mestrado. O Colegiado então decidiu que a prof. Paula Melo de Abreu Vieira iria 20 

coordenar a Seleção e que a prova de inglês seria realizada pelo prof. Alexandre. A 21 

data da Seleção e a Banca examinadora seria decidida pela coordenação da 22 

Seleção. 3) Definição dos Orientadores do Coimbra: O coordenador apresentou 23 

ao Colegiado a relação de professores que solicitaram abertura de vagas no 24 

Coimbra e informou que enviou previamente a listagem aos alunos para que 25 

apontassem dois orientadores de interesse em receber orientação. Apresentou 26 

então a relação e o Colegiado avaliou e decidiu que os professores Breno de Melo 27 

Silva e Camila Carrião Machado Garcia iriam orientar, respectivamente, os alunos 28 

de Mestrado Alvaro e Orlando. Além disso, os professores Maykon Passos Cristiano 29 

e Cintia Lopes de Brito iriam orientar os alunos Ricci e Mairenis. A decisçao do 30 

Colegiado foi unanime.  4) Discussão sobre Vacinas para alunos de Pós-31 
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Graduação: A representante discente Taynara trouxe ao Colegiado o pedido dos 32 

alunos em se discutir a possibilidade de incluir os alunos de pós graduação nos 33 

grupos preferenciais de vacinação de Ouro Preto. O programa informou que ainda 34 

que seja de seu interesse, a solicitação não poderia ser feita por esse órgão, mas 35 

em instancias superiores da UFOP.  A representante foi orientada a pautar o pedido, 36 

em consonância com os demais alunos da UFOP, nos órgãos superiorres para que 37 

o pedido fosse realizado à prefeitura de Ouro Preto . 5) Acompanhamento das 38 

defesas do Programa: O coordenador apresentou ao Colegiado uma tabela com a 39 

relação de defesas do programa e destacou a importância da defesa ocorrer no 40 

prazo. Além disso, informou que solicitou aos alunos com defesas em atraso que 41 

solicitem as mesmas assim que possível. 6) Relatório Sucupira: O coordenador 42 

informou que realizou o envio do Coleta de 2021 e que está preparando um relatório 43 

para apresentar ao Colegiado.  Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu 44 

por encerrada a reunião e, por ser verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do 45 

Colegiado, lavro a presente ata que se for aprovada, será assinada pelos presentes. 46 

Original Assinado 
Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 

Presidente do Colegiado 
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Robson Santiago Viol 

Secretário do Colegiado 
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