
               -                                  
      -                                                                    

Morro do Cruzeiro / CEP 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil Tel: 55 (31) 3559-1681 
E-mail: cbiol.nupeb@ufop.edu.br / www.cbiol.nupeb.ufop.br 

 

 

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

  

Aos  trinta e um 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 quarta 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) Alteração nos critérios de Solicitação de Vagas em Editais: A 

Coordenadora trouxe ao Colegiado a discussão sobre critérios para novas 

demandas de vagas de mestrado e doutorado do programa, considerando a 

disponibilidade de bolsas, a proporção aluno orientador e as métricas esperadas do 

programa. O Colegiado discutiu os critérios vigentes e considerou que eles deveriam 

ser mantidos e que as demandas deveriam ser avaliadas os utilizando como critério 

de aprovação. A decisão do Colegiado foi aprovada com três abstenções. 2) 

Aprovação da Demanda de Vagas: A Coordenadora apresentou a proporção de 

produção vinculada entre os docentes que solicitaram vagas e foram aprovadas as 

demandas dos professores Maykon, Daniela, Gabriela, Glenda, Alexandre, Rodrigo, 

Camila e Cintia pois todas possuíam mais 30% da produção vinculada dos alunos de 

mestrado nos últimos 05 anos. A decisão foi aprovada com uma abstenção. 3) 

Pontuação para permanência no Núcleo Permanente e Colaborador: A 

Coordenadora informou que a CAPES ainda não divulgou os resultados da 

avaliação da última quadrienal, e por conseguinte, não temos uma métrica para 

avaliar os professores. Contudo, devido ao prazo para envio dos dados referentes 

ao ano 2021 é de extrema valia analisar os professores do programa. Para isso 

trouxe como alternativa utilizar como mesmo parâmetro de avaliação a pontuação 
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utilizada no quadriênio anterior. O Colegiado discutiu e aprovou com uma abstenção. 

4) Aprovação das Rubricas do PROAP: A coordenadora trouxe ao Colegiado uma 

sugestão de definição das rubricas do PROAP, baseado em discussões anteriores 

do Colegiado, dividindo a verba entre auxílio publicação, diárias, passagens e auxílio 

aos bolsistas do PNPD. A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade. Não 

havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a 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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