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

  3 
Aos  vinte e dois dias do mês de julho de 2021, às 09 horas, depois de 4 

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

décima sétima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 6 

Ciências Biológicas, conforme convocação do Coordenador, professor Alexandre 7 

Barbosa Reis, a fim de apreciar, discutir e deliberar os pontos da pauta. Estavam 8 

presentes à reunião, além do Coordenador, os seguintes membros: Camila Carrião 9 

Machado Garcia, Frank Silva Bezerra, Gabriela Guerra Leal, Marta de Lana, Nívia 10 

Carolina Nogueira de Paiva, Paula Melo de Abreu Vieira, Rodrigo Cunha Alvim de 11 

Menezes, Taynara Carolina de Lima, Wanderson Geraldo de Lima e William de 12 

Castro Borges. O Presidente agradeceu a presença de todos. 1) Posse dos 13 

Professores Wanderson Geraldo de Lima e Gabriela Guerra Leal de Souza: O 14 

Coordenador empossou os professores Wanderson e Gabriela como membros do 15 

Colegiado pelo periodo de 22 de julho de 2021 a 21 de julho de 2023. 2) Escolha do 16 

Vice Coordenador do Programa: O Coordenador solicitou ao Colegiado que 17 

escolhesse um novo Vice-Coordenador, depois da saída a pedido da professora 18 

Camila Carrião Machado Garcia, sendo assim os membros discutiram e a professora 19 

Paula Melo de Abreu Vieira aceitou ser indicada  ao cargo com aprovação unanime 20 

dos membros presentes.3) Publicação de Segundo Edital de Mestrado para 21 

2021-2: O coordenador informou que, em decorrência do atrasado da chegada dos 22 

alunos do Coimbra e de liberação de bolsas que sem alunos que possam recebê-23 

las, será necessário a realização de novo processo Seletivo. O colegiado indicou os 24 

professores Paula e Wanderson para a Coordenação do processo, sendo a decisão 25 

sido tomada de forma unânime. 4) Pedido de Prorrogação Adicional da Aluna 26 

Isabella Oliveira Moreira Dias: O Coordenador apresentou o pedido de 27 

prorrogação de defesa da Aluna Isabella e o Colegiado discutiu e aprovou a 28 

prorrogação da aluna até o final do mês de agosto. 5) Programa de Formação 29 

Continuada e Desenvolvimento Profissional dos Servidores 30 

da Educação: O coordenador apresentou a demanda da UFOP em realizar parseria 31 
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com o programa de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional dos 32 

servidores da Educação, programa em que os programas de pós graduação 33 

acolhem servidores que desejam realizar pós graduação, sem disponibilização de 34 

bolsa do programa. O Colegiado julgou oportuna e aprovou por unanimidade a 35 

participação do CBIOL no programa. 6)Utilização da Verba PROAPP: O 36 

Coordenador informou que o programa receberá os mesmos valores de recurso do 37 

ano anterior e que é necessário discutir sobre a destinação das rubricas. O 38 

Colegiado discutiu e aprovo que o PROAP deveria ser utilizado com manutenção de 39 

freezers e com ressarcimento de artigos. O Colegiado dividiu os valores e aprovou 40 

por unanimidade a destinação dos recursos. 7) Criação da Comissão de 41 

Acolhimento:  A professora Gabriela trouxe ao Colegiado a proposta de criação de 42 

uma comissão que seria responsável por receber e acolher alunos com dificuldades, 43 

problemas psicológicos e vítimas de assédio ou outras ilegalidades. O Colegiado 44 

ressaltou a importância da ação a ser realizada e aprovou por unanimidade sua 45 

criação, de acordo com o proposto. 9) Aula Inaugural do Semestre 2021-2: O 46 

Colegiado discutiu e indicou que a aula inaugural será proferida pelo prof. William.  47 

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por 48 

ser verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata 49 

que se for aprovada, será assinada pelos presentes. 50 

Original Assinado 
Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 

Presidente do Colegiado 

 
 
 

Original Assinado 
Robson Santiago Viol 

Secretário do Colegiado 
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