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

  3 
Aos  dezesseis dias do mês de dezembro 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, Marta de Lana, Paula Melo de Abreu Vieira, Rodrigo Cunha Alvim 10 

de Menezes, Taynara Carolina de Lima, Wanderson Geraldo de Lima e William de 11 

Castro Borges. O Presidente agradeceu a presença de todos. 1) Aprovação do 12 

Edital de Seleção de Mestrado e Doutorado 2022-1 e Demanda de 13 

Vagas: O Coordenador apresentou ao Colegiado a proposta dos Editais de Seleção 14 

e o Colegiado o aprovou por unanimidade. Em seguida foi apresentada a demanda 15 

de vagas dos professores para o Edital e o Colegiado avaliou os pedidos, analisando 16 

quanto ao número de orientações e as regras estabelecidas, e aprovou as 17 

demandas que serão incluídas no Edital. 2) Prorrogação do Tempo de Defesa das 18 

alunas Sulamita Santos e Milede Paes: O Coordenador apresentou os pedidos de 19 

prorrogação das alunas Sulamita e Milede e o Colegiado aprovou os pedidos, 20 

destacando a importância de não se ultrapassar o tempo aprovado. 3) Aprovação 21 

da Disciplina Tópicos Avançados em Proteômica e alteração da carga horária 22 

da disciplina Fundamentos em Proteômica: O Coordenador apresentou as 23 

ementas das disciplinas e o colegiado aprovou por unanimidade a criação e a 24 

alteração da carga horária das disciplinas supracitadas. 4) Atualização do 25 

Regimento do Programa: O Coordenador informou aos demais membros que o 26 

Regimento do programa precisava ser atualizado devido a recente mudança no 27 

Regimento que rege a pós graduação. Foram então revisto todos os itens do 28 

regimento para se adequar as normas vigentes e apresentar as mudanças cabíveis 29 

também realizadas no programa. Após a conclusão da análise, o Colegiado aprovou 30 

por unanimidade as correções e solicita o envio para aprovação no Conpep. Não 31 
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havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser 32 

verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que 33 

se for aprovada, será assinada pelos presentes. 34 

 35 

 36 

Original Assinado 
 

Prof.ª Alexandre Barbosa Reis 
Presidente do Colegiado 

 
Original Assinado 

 
Robson Santiago Viol 

Secretário do Colegiado 
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