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

  3 
Aos  dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, às 10 horas e trinta 4 

minutos, depois de alcançado o quórum, realizou-se em reunião por 5 

videoconferência, a ducentésima vigésima segunda reunião ordinária do Colegiado 6 

do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, conforme convocação do 7 

Coordenador, professor Alexandre Barbosa Reis, a fim de apreciar, discutir e 8 

deliberar os pontos da pauta. Estavam presentes à reunião, além do Coordenador, 9 

os seguintes membros: Camila Carrião Machado Garcia, Gabriela Guerra Leal de 10 

Souza, Marta de Lana, Paula Melo de Abreu Vieira, Taynara Carolina de Lima, e 11 

William de Castro Borges. O Presidente agradeceu a presença de todos. Ordem do 12 

Dia: 1) Avaliação da Banca de Mestrado da Aluna Rafaela Lameira dos Santos 13 

Lima: O Coordenador informou aos demais membros que a Banca da Aluna Rafaela 14 

Lameira dos Santos Lima, foi aprovada erroneamente pela Câmara do Colegiado, 15 

permitindo a aluna defender com a Banca composta apenas por membros internos a 16 

UFOP. O erro foi percebido apenas pela Pró-reitora de Pesquisa e Pós Graduação 17 

no momento em que a aluna solicitou o diploma. Previamente a esta reunião o 18 

Coordenado solicitou à secretaria que checasse se o erro cometido é reincidente, o 19 

que foi negado na consulta realizada. O Colegiado então avaliou a Banca da aluna, 20 

considerou que, ainda que os membros fossem internos à UFOP, estão dentro do 21 

padrão mínimo esperado para participar das Bancas do programa, e que, por ser um 22 

erro do órgão, não deveria haver prejuízos para a aluna que defendeu. Sendo assim, 23 

o Colegiado decidiu por unanimidade encaminhar o pedido de validação da Banca, 24 

em caráter de excepcionalidade, à PROPPI, comprometendo-se a avaliar com maior 25 

rigor os próximos pedidos para evitar reincidir este pedido. 2) Prorrogação no 26 

tempo de Defesa das alunas Camila Chaves Vieira e Daniela Vieira de Oliveira: 27 

O Coordenador apresentou as cartas das alunas em que solicitam a prorrogação do 28 

tempo de defesa em seis meses justificando o atraso decorrente da Pandemia. O 29 

Colegiado avaliou os pedidos e os aprovou por unanimidade. 3) Representação na 30 

Comissão de Bibliotecas do ICEB: Em decorrência da transferência do NUPEB 31 
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para o ICEB, o nosso programa recebeu acento na cadeira da Comissão de 32 

Bibliotecas e o Colegiado precisaria indicar um membro. A professora Camila se 33 

prontificou em participar e o Colegiado aprovou por unanimidade a indicação. Não 34 

havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e, por ser 35 

verdade, eu Robson Santiago Viol, secretário do Colegiado, lavro a presente ata que 36 

se for aprovada, será assinada pelos presentes. 37 

 38 
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