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

  3 
Aos  dezoito dias do mês de novembro 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 

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

Presidente agradeceu a presença de todos. 1) Edital de Seleção de Mestrado e 13 

Doutorado 2022-1: O Coordenador informou que o programa deverá abrir processo 14 

seletivo para mestrado e doutorado para ingresso no primeiro semestre de 2022. O 15 

Colegiado decidiu por unanimidade que o processo será coordenado pela professora 16 

Paula e que o processo seletivo acontecerá na segunda semana de fevereiro. 2) 17 

Apresentação dos dados coletados pela comissão de acolhimento do CBIOL e 18 

sugestão de encaminhamentos: A professora Gabriela apresentou ao Colegiado 19 

os resultados da avaliação que a comissão de acolhimento realizou junto aos 20 

professores, alunos e técnicos do programa, dentre os resultados, alguns 21 

preocuparam o Colegiado, como a incidência de sofrimento emocional e a existência 22 

de casos de assédio. O Colegiado indicou que os dados deveriam ser apresentados 23 

à PROPPI e indicou que esta pesquisa fosse também realizada a nível institucional. 24 

3) Retorno das Atividades presenciais: O Coordenador informou que o CUNI está 25 

estabelecendo datas para o retorno presencial da UFOP e que o programa precisa 26 

discutir como será realizado. O Colegiado então discutiu e estabeleceu que o retorno 27 

deve ser realizado mantendo o distanciamento social, seguindo as normas vigentes 28 

e que as salas de aula deverão ter limites de lotação, de acordo com sua 29 

capacidade.   Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a 30 
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reunião e, por ser verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro 31 

a presente ata que se for aprovada, será assinada pelos presentes. 32 

 33 

 34 

Original Assinado 
 

Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 
Presidente do Colegiado 

 
Original Assinado 

 
Robson Santiago Viol 

Secretário do Colegiado 
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