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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.  Aos
dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e sete minutos, teve início a
Segunda Reunião Ordinária 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 Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, estando presentes os
seguintes membros: Profª. Drª. Ana Maria Bone�, Profª. Drª. Cássia Regina da Silva e a Profª. Drª. Sandra
Morelli, que assinam ao final desta Ata. 1) Comunicados. Sem comunicados. 2) Apreciação de projeto de
pesquisa (inicial) enviado pela pesquisadora Drª. Lara Ferreira Paraíso (supervisor Prof. Dr. Foued
Salmen Espíndola), já deferido Ad Referendum pela Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, coordenadora do
PPGGB. A Srª. Presidente do Colegiado, a Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart apresentou aos membros do
Colegiado o projeto de pesquisa inicial de estágio pós-doutoral enviado à Coordenação do PPGGB pela
pesquisadora Drª. Lara Ferreira Paraíso, sob supervisão do Prof. Dr. Foued Salmen Espíndola. A
pesquisadora requer matrícula no Programa para realização de estágio pós-doutoral com o referido
docente. Estando o projeto de pesquisa em conformidade e assinado por ambas as partes e, já deferido
Ad Referendum pela Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, coordenadora do PPGGB, o Colegiado do PPGGB
REFERENDOU o mesmo por unanimidade. 3) Apreciação do relatório final de pós-doutorado do
pesquisador Dr. Mário da Silva Garrote Filho (supervisor Prof. Dr. Nilson Penha Silva) do PPGGB. A Srª.
Presidente do Colegiado, Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart apresentou aos membros do Colegiado o
relatório final enviado pelo pós-doutorando Mário da Silva Garrote Filho, tendo como supervisor o Prof.
Dr. Nilson Penha Silva, docente credenciado no PPGGB. Após apreciação e, estando o relatório em
conformidade e assinado por ambas as partes, o Colegiado do PPGGB DEFERIU o mesmo por
unanimidade. 4) Apreciação do relatório final da pós-doutoranda Fabiana de Almeida Araújo Santos
(atual supervisora Profª. Drª. Belchiolina Beatriz Fonseca), aprovado Ad Referendum pela Profª. Drª.
Vivian Alonso Goulart, coordenadora do PPGGB. A Srª. Presidente do Colegiado, a Profª. Drª. Vivian
Alonso Goulart apresentou aos membros do Colegiado o relatório final referente ao trabalho
desenvolvido pela pós-doutoranda Drª. Fabiana de Almeida Araújo Santos nos anos de 2018 e 2019, sob
o �tulo “Desenvolvimento e caracterização de biomoléculas por Phage Display com aplicações
teranós�cas para o controle do vírus Zika”, no Ins�tuto de Biotecnologia, tendo como supervisor anterior
o Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart, falecido em 24 de outubro de 2021. A pós-doutoranda con�nua
realizando o estágio pós-doutoral no Programa com projeto de pesquisa sob outro �tulo com supervisão
da Profª. Drª. Belchiolina Beatriz Fonseca, conforme aprovado anteriormente em reunião do Colegiado
do PPGGB. Estando o relatório final referente ao projeto de pesquisa citado acima, dos anos de 2018 e
2019, em conformidade, assinado por ambas as partes e, já deferido Ad Referendum pela Profª. Drª.
Vivian Alonso Goulart, coordenadora do PPGGB, o Colegiado do PPGGB REFERENDOU o mesmo por
unanimidade. 5) Apreciação do comprovante de submissão de ar�go referente ao Exame de
Qualificação de Doutorado enviado pela discente Manuela Ortega Marques Rodrigues (orientador Prof.
Dr. Nilson Penha Silva). A discente Manuela Ortega Marques Rodrigues, orientada pelo Prof. Dr. Nilson
Penha Silva enviou ao e-mail da coordenação os comprovantes de submissão do ar�go referente à
Qualificação do Curso de Doutorado, conforme defesa realizada em 30 de novembro de 2021. A
submissão do ar�go cien�fico foi enviada ao periódico Obesity Surgery, classificado dentro da área de
Ciências Biológicas 1 (CB1) com estra�ficação B1 pela Plataforma Sucupira e estra�ficação A1, de acordo
com classificação Qualis R da CAPES. Após análise do documento pelos membros do Colegiado e
considerando que a discente cumpriu os requisitos exigidos pelo Programa, sua Qualificação do curso de
Doutorado foi HOMOLOGADA por unanimidade. 6) Apreciação de solicitação de prorrogação de prazo
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para Exame de Qualificação de Doutorado enviada pelo discente Sandro Henrique Dias Ribeiro
(orientador Prof. Dr. João Marcos Madurro). Em 25 de fevereiro de 2022, o discente Sandro Henrique
Dias Ribeiro, orientado pelo Prof. Dr. João Marcos Madurro enviou ao e-mail da Secretaria do PPGGB uma
solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação pelo período de 6 meses. O discente já
estava com uma prorrogação de prazo anterior para a realização do exame de 06 meses e a sua defesa
deveria ter sido realizada em fevereiro de 2022. Juntamente à solicitação, o discente anexou um
cronograma proposto para o período de prorrogação solicitado, resultados preliminares do trabalho em
desenvolvimento, bem como atestado médico de saúde. Após apreciação da documentação apresentada,
o Colegiado DEFERIU a solicitação por unanimidade. O discente deverá realizar sua defesa de qualificação
até o úl�mo dia ú�l do mês de agosto de 2022 e protocolar o agendamento até o úl�mo dia ú�l do mês
de julho de 2022. 7. Apreciação das cartas de aceites de orientações de discente ingressante no Curso
de Mestrado (PAEC OEA-GCUB Edital nº 001/2020) e discentes ingressantes no processo sele�vo para
ingresso ao Curso de Doutorado do PPGGB em 2022. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart apresentou aos
membros do Colegiado as cartas com aceites de orientações enviadas pela discente María Sol Peña
Carrillo, ingressante no Curso de Mestrado pelo PAEC OEA-GCUB Edital nº 001/2020 e ingressantes no
Processo Sele�vo de ingresso discente ao Curso de Doutorado do PPGGB em 2022. Após apreciação, as
seguintes orientações foram HOMOLOGADAS por unanimidade: Maria Sol Peña Carrillo (Prof. Dr. Foued
Salmen Espindola); Antonielle Silva Cordeiro e Gabriela da Silva Guimarães (Profª. Drª. Thaíse Gonçalves
de Araújo); Iara Pereira Soares (Profª. Drª. Belchiolina Beatriz Fonseca); Isabella Silva Cassimiro (Profª.
Drª. Fernanda de Assis Araújo); Lucas Ian Veloso Correia (Prof. Dr. Robson José de Oliveira Júnior); Lucas
Matos Mar�ns Bernardes (Prof. Dr. Matheus de Souza Gomes); Mariana Cris�na Teixeira de Moura (Prof.
Dr. Robson José de Oliveira Júnior); Matheus Henrique Silva e Serena Mares Malta (Prof. Dr. Carlos Ueira
Vieira); Thiago Neves Vieira (Profª. Drª. Cássia Regina da Silva). 8. Definição de datas do próximo
processo sele�vo para ingresso de discentes ao Curso de Mestrado do PPGGB. A Profª. Drª. Vivian
Alonso Goulart apresentou aos membros do Colegiado um levantamento realizado referente às datas das
próximas defesas de Mestrado e Doutorado, bem como um levantamento do prazo de vigência de bolsas
dos referidos cursos nos anos de 2022 e 2023. Após apreciação das informações apresentadas e análise
do número de bolsas que irão ser disponibilizadas nos próximos meses e, considerando os prazos
constantes no Calendário Acadêmico da Pós-graduação, o Colegiado do PPGGB decidiu por realizar a
seleção de ingresso discente ao Curso de Mestrado em junho ou julho do presente ano (2022). A minuta
do Edital deverá ser apresentada na próxima reunião do Colegiado. O ingresso discente ao Curso de
Doutorado será realizado no ano de 2023, visto que já foi realizado processo sele�vo para o curso em
2022. O item de pauta foi DEFERIDO por unanimidade. 9. Novo formato das Defesas de Dissertações do
Curso de Mestrado do PPGGB. A Profª. Drª. Cássia Regina da Silva apresentará sugestões na próxima
reunião ordinária do Colegiado para o novo formato das Defesas de Dissertações do Curso de Mestrado
do PPGGB. Ela enviará o documento com antecedência via e-mail aos membros para apreciação. 10.
Previsão de distribuição da verba PROAP para o ano de 2023 e distribuição da verba FAPEMIG para o
ano de 2022 do PPGGB. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart informou aos membros que em 03 de março
de 2022 a Comissão responsável pela elaboração do PGC do Ins�tuto de Biotecnologia enviou um e-mail
a todos informando sobre a necessidade de elaboração do Planejamento Geral de Compras (PGC) para o
ano de 2023. Como já tem ocorrido nos úl�mos exercícios, as compras anuais de cada unidade devem ser
programadas no ano-exercício anterior, ou seja, a programação dos itens que serão comprados em 2023
deverá ser realizada no ano corrente e terão previsão de chegada a par�r do segundo semestre do ano
que vem. A compra de qualquer item, de consumo ou permanente, a par�r de receitas do próprio IBTEC
ou ainda de receitas externas ao ins�tuto está condicionada ao PGC que será elaborado agora, com
exceção dos itens adquiridos via Fundação de Apoio (FAU). Como o Programa de Pós-graduação em
Gené�ca e Bioquímica ainda não recebeu o valor referente ao PROAP do ano corrente (2022) não é
possível es�mar nesse momento o valor da receita a ser u�lizada no próximo ano. Por esse mo�vo,
solicitamos à Comissão que os itens referentes ao PGC sejam incluídos no próximo período em que a
inserção de itens no planejamento esteja aberta, pois nesse momento não será possível es�mar o valor
da receita para o ano de 2023. Após discussões, o Colegiado do PPGGB decidiu que a verba PROAP, que
ainda será recebida para o ano de 2023 será u�lizada em sua totalidade para a aquisição de material de
consumo. A verba FAPEMIG também será des�nada à aquisição de material de consumo. Será realizado
um levantamento dos docentes credenciados no Programa que possuem orientação em andamento para
definir a distribuição do valor da verba a cada um deles. O item de pauta foi DEFERIDO por unanimidade.
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11. Resolução nº 14/CONPEP/UFU que autoriza os Programas de Pós-graduação da Universidade
Federal de Uberlândia a desenvolverem disciplinas e demais a�vidades acadêmicas, no formato
presencial. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart informou aos membros do Colegiado que foi aprovada no
dia 03 de março de 2022, a Resolução CONPEP nº 14, que define diretrizes e procedimentos a serem
observados no desenvolvimento de disciplinas e outras a�vidades acadêmicas, no formato presencial,
nos Programas de Pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, no primeiro semestre le�vo de
2022. O Programa de Pós-graduação interessado em evoluir para a forma presencial, no desenvolvimento
de suas a�vidades acadêmicas, deverá observar os seguintes procedimentos: I – o Colegiado do Programa
se manifestará sobre quais as a�vidades acadêmicas poderão ser desenvolvidas de forma presencial e
encaminhar ao Conselho de sua Unidade Acadêmica para deliberação; e II – o Conselho da Unidade
Acadêmica deliberará sobre as indicações das a�vidades acadêmicas que poderão ser desenvolvidas de
forma presencial, no âmbito do Programa de Pós-graduação proponente.  Na transição das a�vidades
acadêmicas, na forma remota para forma presencial, será assegurado um período mínimo de 15 (quinze)
dias a contar da data de aprovação pelo Conselho da Unidade Acadêmica à qual o Programa de Pós-
graduação esteja vinculado. A Resolução aprovada foi enviada por e-mail aos docentes credenciados no
PPGGB, mas não houve solicitações de migração das disciplinas ofertadas no primeiro semestre de 2022
para o formato presencial ou híbrido, mantendo assim todas as disciplinas ofertadas no PPGGB no
formato remoto. Após discussões, o Colegiado DECIDIU por definir posteriormente sobre o retorno ou
não das a�vidades do PPGGB no formato presencial para o segundo semestre de 2022. 12. Outros
assuntos. Não foram incluídos outros itens de pauta. Às dez horas e trinta e três 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, 17 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Morelli, Membro de Colegiado, em 22/03/2022,
às 10:33, 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 22/03/2022, às
11:12, 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
24/03/2022, às 08:29, 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 Cassia Regina da Silva, Membro de Colegiado, em
24/03/2022, às 09:05, 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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