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

  3 
Aos  quatorze dias do mês de outubro de 2021, às 10 horas, depois de 4 

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

décima nona 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, Marta de Lana, Paula Melo de Abreu Vieira, 10 

Rosália da Conceição Alves Lopes, Rodrigo Cunha Alvim de Menezes, Taynara 11 

Caolina de Lima, Wanderson Geraldo de Lima e William de Castro Borges. O 12 

Presidente agradeceu a presença de todos. 1) Posse da Servidora Rosália da 13 

Conceição Alves Lopes: A técnica Rosália foi empossada como representante dos 14 

Técnicos Administrativos pelo período de 14 de outubro de 2021 a 13 de outubro de 15 

2023. 2) Correção no histórico escolar do aluno Lucas Gabriel Vieira O secretário 16 

apresentou ao Colegiado as alterações necessárias para que seja realizado o 17 

pedido de diploma dos aluno a retirada do Estágio Docência do período 2020/1 do 18 

Histórico, uma vez que sua defesa foi realizada no mesmo período, foi discutida esta 19 

situação entre os membros e o Colegiado julgou improcedente a correção haja visto 20 

que não há norma vigente que proíba o aluno de realizar o estágio docência ou 21 

qualquer outra disciplina no mesmo período de sua defesa, e foi decidido solicitar ao 22 

órgão que apresente a normativa em que foi baseada tal decisão, ou em sua falta, a 23 

permanência do estágio docência do aluno no primeiro semestre de 2020. A decisão 24 

foi aprovada com uma abstinência e os demais membros a favor. . 3) Correção nos 25 

históricos escolares dos alunos Lucas Gabriel Vieira, Aline Maria dos Santos e Keller 26 

Guimarães: O secretário apresentou ao Colegiado as alterações necessárias para 27 

que seja realizado o pedido de diploma de cada um dos alunos, a saber, a retirada 28 

do Estágio Docência do período 2020/1 do Histórico do Aluno Lucas Gabriel Vieira, 29 

uma vez que sua defesa foi realizada no mesmo período; a exclusão do estágio 30 

docência do período 2019/2 da aluna Aline Maria dos Santos, uma vez que se 31 
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encontrava com o período trancado; e a remoção dos períodos 2019/2 e 2020/2 do 32 

histórico do aluno Keller Guimarães  uma vez que sua defesa ocorreu no primeiro 33 

semestre de 2018. O Colegiado julgou cada uma das correções e decidiu por acatar 34 

as mudanças solicitadas dos alunos Keller Guimarães e Aline Maria, uma vez que 35 

seguem os regimentos vigentes, além disso, para o aluno Keller, foi aprovado a 36 

concessão de 02 (dois) créditos no primeiro semestre de 2018, referente a 37 

publicação de artigo científico, em substituição à disciplina de Redação II, e a 38 

concessão neste mesmo semestre de 06(seis) créditos relativos a defesa de 39 

dissertação, concedidos em semestres posteriores. Quanto as correções solicitadas 40 

ao aluno Lucas Gabriel Vieira, o Colegiado julgou improcedente a correção haja 41 

visto que não há norma vigente que proíba o aluno de realizar o estágio docência ou 42 

qualquer outra disciplina no mesmo período de sua defesa, e foi decidido solicitar ao 43 

órgão que apresente a normativa baseada para que a decisão fosse tomada, ou em 44 

sua falta, a permanência do estágio docência do aluno no primeiro semestre de 45 

2020. A decisão foi aprovada com uma abstinência e os demais membros a favor. 4) 46 

Matrícula em Elaboração de Tese retroativa: O secretário apresentou a relação dos 47 

alunos que não se matricularam em Elaboração de Tese segundo nova ferramenta 48 

do Sistema de Registro Acadêmico e o Colegiado julgou a necessidade de realizar a 49 

matrícula retroativa destes alunos. Foi aprovado por unanimidade a correção.  50 

5)Prorrogação dos alunos Daniela Vieira de Oliveira, Marília Bueno Menegatto e 51 

Tamiles Caroline Fernandes Pedrosa: O Coordenador apresentou as cartas de 52 

pedido de prorrogação dos tempos de qualificação das alunas Tamiles e Marília e de 53 

defesa de Mestrado da aluna Daniela. O Colegiado aprovou por unanimidade os 54 

pedidos. 6) Utilização dos recursos do Proap: O secretário informou que houve baixa 55 

procura para utilização da verba com pagamento de artigos e levou ao Colegiado 56 

para que seja revisado a utilização do recurso, após discussão entre os membros, 57 

foi decidido que o recurso disponível será dividido entre os professores solicitantes, 58 

e que haverá a possibilidade de ser realizada revisão em inglês. Esta decisão foi 59 

aprovada por unanimidade.  Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por 60 
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encerrada a reunião e, por ser verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do 61 

Colegiado, lavro a presente ata que se for aprovada, será assinada pelos presentes. 62 

 63 

 64 

Original Assinado 
 

Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 
Presidente do Colegiado 
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Secretário do Colegiado 
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