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EXTRATO DA ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

  

Aos  dezessete dias do mês de março de 2022, às 10 horas e trinta minutos, 

depois de alcançado o quórum, realizou-se em reunião por videoconferência, a 

ducentésima vigésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-

graduação em Ciências Biológicas, conforme convocação da Coordenadora, 

professora Camila Carrião Machado Garcia, a fim de apreciar, discutir e deliberar os 

pontos da pauta. Estavam presentes à reunião, além da Coordenadora, os seguintes 

membros: Bruno Mendes Roatt, Frank Silva Bezerra, Gabriela Guerra Leal de 

Souza, Marta de Lana, Paula Melo de Abreu Vieira, Rosalia da Conceição Alves 

Lopes, Rodrigo Cunha Alvim de Menezes, Taynara Carolina de Lima, Wanderson 

Geraldo de Lima e William de Castro Borges. A Presidente agradeceu a presença de 

todos. 1) Posse do Professor Bruno Mendes Roatt: A Coordenadora empossou o 

professor Bruno como membro do Colegiado pelo período de dezessete de março 

de 2022 a dezesseis de março de 2024. 2) Aprovação da Ata da Reunião 

Extraordinária do Programa: A Coordenadora apresentou a ata da reunião 

extraordinária de ponto único que elegeu a nova Coordenação, o Colegiado aprovou 

por unanimidade a ata. 3) Troca de Orientação e prorrogação do tempo de 

defesa de qualificação do aluno Allan Crisitian Gonçalves: A Coordenadora 

apresentou ao Colegiado as cartas do professor Deoclécio Alves Chianca Jr e do 

aluno, informando que o término da orientação foi de comum acordo e que a nova 

orientação seria realizada pela professora Daniela Caldeira Costa Calsavara, que 

assina em acordo com a alteração. O Colegiado aprovou por unanimidade a troca de 

orientação. Em seguida foi discutido o pedido de prorrogação em decorrência da 

troca realizada, por 06 meses, e o Colegiado aprovou com duas abstenções o 

pedido. 4) Prorrogação no prazo de qualificação do aluno Guilherme Antunes 

de Souza: A coordenadora apresentou o pedido de prorrogação do aluno, em que 

solicita o tempo adicional para realização de sua qualificação de 06 meses por 

motivos de saúde pessoal. Os membros avaliaram e aprovaram com uma abstenção 

o pedido de prorrogação. 5) Aprovação do Resultado do Edital de Doutorado 
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Sanduíche: A Coordenadora informou ao Colegiado que houveram dois candidatos 

para a Seleção de Doutorado Sanduíche e que ambos foram considerados 

classificados, mas que, devido a inexistência de cota adicional do programa, o aluno 

Gustavo Gonçalves Silva foi aprovado e a aluna Lorena Fagundes Coelho foi 

considerada excedente. O Colegiado analisou a avaliação da Banca composta pela 

Coordenadora, vice coordenadora, da representante discente e do prof. Rodrigo 

Dian de Oliveira Aguiar Soares, externo ao programa e aprovou o resultado com 

uma abstenção. 6) Alteração na quantidade de créditos distribuídos pelo 

estágio docência: O Secretario informou que o programa distribui dois créditos para 

o estágio docência do mestrado e doutorado e que, em outros programas, a 

distribuição fica proporcional a carga horária. O colegiado então avaliou e decidiu 

que seriam distribuídos dois créditos a cada sessenta horas de estágio. A decisão foi 

aprovada com uma abstenção. 7) Reestruturação nas Comissões do programa: 

A coordenadora informou que, devido a mudança de Coordenação o programa 

precisaria reestruturar suas comissões. Informou que nas comissões em que é 

obrigatória a participação do Coordenador, ela iria assumir, e que, devido a esta 

condição, seria necessária a indicação de um novo membro para a participação na 

Câmara do Colegiado, os membros então discutiram e elegeram a participação do 

professor Wanderson, como membro da Comissão. As alterações foram aprovadas 

com uma abstenção. 8) Sucupira 2022: A coordenadora informou que planejava 

apresentar os resultados do Sucupira de 2022 na presente reunião, contudo, devido 

a dilação dos prazos pela CAPES e pela importância da discussão seria melhor 

realizar uma nova reunião. O Colegiado aprovou por unanimidade a realização na 

semana seguinte. 9) Edital de Mestrado 2022-2: A coordenadora informou que 

devido ao programa ter ganhado 03 bolsas de mestrado pela CAPES, será 

necessário a realização de novo processo seletivo. O Colegiado discutiu a condução 

deste processo e indicou o professor William para a realização da prova de inglês e 

o professor Bruno na Coordenação do processo Seletivo. Esta decisão foi aprovada 

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

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

 

 

Prof.ª Camila Carrião Machado Garcia 
Presidente do Colegiado 

 
 
 

Robson Santiago Viol 
Secretário do Colegiado 
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