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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.  Aos
treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, teve início a Segunda
Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB),
que foi realizada via videoconferência através da plataforma Cisco Webex Mee�ngs, nesta cidade, sob a
presidência da Coordenadora, a Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, estando presentes os seguintes
membros: Profª. Drª. Ana Maria Bone�, Profª. Drª. Cássia Regina da Silva, Profª. Drª. Kelly Aparecida
Geraldo Yoneyama Tudini e a representante �tular dos discentes, Serena Mares Malta, que assinam ao
final desta Ata. 1) Edital Processo Sele�vo Curso de Doutorado Acadêmico do Programa de Pós-
graduação em Gené�ca e Bioquímica ano 2023. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart iniciou a reunião
informando aos membros do Colegiado sobre as sugestões que foram dadas para o Processo Sele�vo do
Curso de Doutorado Acadêmico do PPGGB ano 2023 pela Banca Examinadora que atuou em processo
sele�vo anterior. Após a apresentação das sugestões e discussões, foram realizadas as seguintes
modificações no arquivo da minuta do edital: a) o processo sele�vo terá como forma de avaliação a
Análise e Avaliação do Projeto de Pesquisa enviado pelo candidato; b) apresentação dos projetos de
pesquisa no formato presencial; c) inclusão do Campus onde será desenvolvida a pesquisa pelo
Doutorando juntamente à informação sobre o núcleo de pesquisa para a oferta da vaga; d) inclusão da
ementa da disciplina referente ao conteúdo de Gené�ca e/ou Bioquímica; e) criação de e-mail
ins�tucional administra�vo para recebimento de documentação referente ao processo sele�vo; f) a
documentação de inscrição será enviada somente por e-mail pelos candidatos; g) serão re�rados das
Normas Para Confecção Do Projeto De Pesquisa do Curso de Doutorado os itens “Contrapar�da (Projetos
aprovados que subsidiam a proposta)” e “ Número de protocolo e cópia da aprovação do CEP – Comitê
de É�ca de Pesquisa”. Após modificações, o arquivo da Minuta foi apreciado pelos membros do Colegiado
e DEFERIDO por unanimidade. Será enviado aos docentes credenciados no Programa um e-mail para que
eles informem a quan�dade de vagas que serão ofertadas no processo sele�vo para cada linha de
pesquisa correspondente. O processo sele�vo será realizado durante o mês de janeiro de 2023. A escolha
da Comissão Examinadora responsável pela seleção de Doutorado será discu�da em reunião posterior. O
arquivo da minuta será enviado à Divisão de Apoio à Pós-graduação (DIAPG /UFU) para análise técnica,
com devolução posterior à Coordenação do PPGGB para publicação do Edital. Às dezesseis horas e
dezoito minutos foi encerrada esta reunião. Para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será
assinada por mim, Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, na qualidade de Presidente e pelos Membros do
Colegiado, presentes e citados acima. Uberlândia, 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Serena Mares Malta, Usuário Externo, em 19/09/2022, às
11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Bone�, Membro de Colegiado, em
19/09/2022, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Alonso Goulart, Presidente, em 19/09/2022, às
15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Cassia Regina da Silva, Membro de Colegiado, em
20/09/2022, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini, Membro de
Colegiado, em 20/09/2022, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3930021 e
o código CRC 4C5EC0FB.
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