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ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.  Aos quatorze
dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas e cinco minutos, teve início a Quinta 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, 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) Comunicados. A Profª. Vivian Alonso Goulart comunicou aos membros do Colegiado
sobre a par�cipação de um servidor da Biblioteca da UFU na úl�ma reunião do CONPEP. O servidor
informou que as Bibliotecas UFU disponibilizaram uma Plataforma de livros digitais, ou seja, um acervo
com mais de 10.000 �tulos acadêmicos em todas as áreas de conhecimento. Para acessá-lo, basta entrar
no site da Biblioteca da UFU e clicar em Consulta ao Acervo: “Minha Biblioteca”. A Profª. Vivian também
comunicou que foi aprovado na reunião do CONPEP cinco prêmios de pesquisa, pós-graduação e
inovação: Prêmio de Pesquisa Professor Warwick Estevam Kerr; Prêmio Destaque UFU em Iniciação
Cien�fica e Tecnológica Professor Milton Santos; Prêmio UFU de Dissertações e Teses, no âmbito dos
Programas de Pós-graduação; Grande Prêmio UFU de Tese; e Prêmio de Inovação Tecnológica Professor
Luiz Ricardo Goulart Filho. Ela informou também que foi aprovada a minuta de resolução que
regulamenta a concessão de bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado, nas cotas de
responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP), apresentada pelo relator Marcus
Vinicius Sampaio. 2) Carta de co-orientação protocolada pela discente Jéssica Brito de Souza
(orientadora Profª. Drª. Belchiolina Beatriz Fonseca). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a
leitura da carta de co-orientação protocolada pela discente acima citada aos membros do Colegiado.
Após leitura e apreciação, a solicitação foi DEFERIDA pelos membros por unanimidade, formalizando
assim a Drª. Emília Rezende Vaz como co-orientadora da discente Jéssica Brito de Souza. 3) Apreciação do
relatório final da pós-doutoranda Roberta Rezende Rosa (supervisor Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart
Filho). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart apresentou aos membros do Colegiado o relatório final
enviado pela pós-doutoranda Roberta Rezende Rosa, que foi supervisionada pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo
Goulart Filho. Após apreciação e, estando o relatório em conformidade, o Colegiado do PPGGB APROVOU
o mesmo por unanimidade. 4) Referendar a disciplina Tópicos Especiais em Gené�ca e Bioquímica I,
aprovada Ad Referendum pela Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart
apresentou aos membros do Colegiado a disciplina que será ofertada no segundo semestre de 2022 e
coordenada por ela e outros docentes credenciados no PPGGB. A disciplina será ministrada sob a forma
de Palestras apresentadas por especialistas internacionais, com renomada competência e cujos temas
abranjam conteúdos de diversas especialidades nas áreas de Gené�ca e Bioquímica. A disciplina será
oferecida no formato remoto e online. Conforme Resolução CONPEP nº. 19, de 29 de junho de 2022,
a�vidades acadêmicas oferecidas no formato remoto deverão ser deliberadas pelo Colegiado do
Programa. Como o prazo para oferta da disciplina dentro do sistema SG se encerrou em 11 de julho de
2022, ou seja, antes da realização da reunião do Colegiado, a aprovação da disciplina no referido formato
foi realizada Ad Referendum pela Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, coordenadora do PPGGB. Após
apreciação, o Colegiado do PPGGB REFERENDOU a decisão por unanimidade. 5) Homologação de Exame
de Qualificação do discente Paulo Vinicius Rocha Pereira (orientador Prof. Dr. Matheus de Souza
Gomes). O discente Paulo Vinicius Rocha Pereira, orientado pelo Prof. Dr. Matheus de Souza Gomes
enviou ao e-mail da coordenação o comprovante de submissão do ar�go referente à Qualificação do
Curso de Doutorado, conforme defesa realizada em 30 de março de 2022. A submissão do ar�go
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cien�fico foi enviada ao periódico Insect Molecular Biology, com estra�ficação A1, de acordo com
classificação Qualis R da CAPES. Após análise do documento pelos membros do Colegiado e considerando
que o discente cumpriu os requisitos exigidos pelo Programa, sua Qualificação do curso de Doutorado foi
HOMOLOGADA por unanimidade. 6) Apreciação de ar�go cien�fico publicado enviado pela discente
Evelyn Siqueira Caixeta (orientador Prof. Dr. Boscolli Barbosa Pereira) para homologação de sua
Qualificação de Doutorado. A discente Evelyn Siqueira Caixeta, orientada pelo Prof. Dr. Boscolli Barbosa
Pereira enviou ao e-mail da coordenação o comprovante de publicação de ar�go cien�fico referente à
Qualificação de seu Curso de Doutorado. Conforme normas de Qualificação do PPGGB, ar�gos publicados
e/ou aceitos não serão mais objetos de Exame de Qualificação. O ar�go cien�fico foi publicado no
periódico Chemosphere (Oxford), com estra�ficação A1, de acordo com classificação Qualis R da CAPES.
Após análise do documento pelos membros do Colegiado e considerando que o discente cumpriu os
requisitos exigidos pelo Programa, sua Qualificação do curso de Doutorado foi HOMOLOGADA por
unanimidade. 7) Deliberação de quais a�vidades acadêmicas do PPGGB poderão ser desenvolvidas no
formato remoto no segundo semestre de 2022, conforme Resolução CONPEP nº. 19, de 29 de junho de
2022.  Na reunião do CONPEP, realizada em 29 de junho de 2022 foi aprovada a Resolução nº. 19, que
define diretrizes e procedimentos para o desenvolvimento de disciplinas e outras a�vidades acadêmicas,
no formato presencial, nos Programas de Pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, no
segundo semestre le�vo de 2022. A Resolução também permite o desenvolvimento de a�vidades
acadêmicas no formato remoto, online, no segundo semestre le�vo de 2022, desde que as a�vidades
acadêmicas sejam deliberadas pelo Colegiado do Programa. Dessa forma, após leitura da Resolução pelos
membros do Colegiado, foram deliberadas as seguintes a�vidades que poderão ser desenvolvidas no
formato remoto no PPGGB a par�r do segundo semestre do ano de 2022, conforme a Resolução n. 19 do
CONPEP: a) item I (sessões de exame de qualificação e defesa de dissertação, tese ou trabalho de
conclusão) e III (eventos cien�ficos, conferências, palestras, mesas redondas e aulas-magnas) – as
a�vidades poderão ser realizadas no formato remoto (online), quando couber e a critério do orientador
ou coordenador de grupo de estudo e/ou pesquisa; b) item II (orientação de dissertação ou tese) e item
IV (grupos de estudo e/ou pesquisa), quando couber e a critério do orientador ou coordenador de
grupo de estudo e/ou pesquisa. Outras a�vidades acadêmicas que não foram contempladas deverão ser
definidas pelo Colegiado do Programa. O item de pauta foi DEFERIDO por unanimidade pelos membros.
8) Recredenciamento de docentes no PPGGB ano base 2023. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart
apresentou aos membros do Colegiado uma planilha com a análise e situação de cada docente
credenciado no PPGGB, conforme Fichas de Enquadramento Anual enviadas pelos docentes do PPGGB.
Conforme processo SEI nº. 23117.026956/2022-43 enviado pela Comissão de Credenciamento na Pós-
Graduação da UFU, os programas de pós-graduação deverão enviar até o dia 19 de agosto de 2022 o
Formulário de Recredenciamento devidamente preenchido com as mudanças necessárias do corpo
docente do Programa devidamente aprovadas pelo Colegiado. Após apreciação da planilha de análise
pelos membros do Colegiado, foram DEFERIDAS por unanimidade as seguintes alterações: a) mudança de
categoria da Profª. Drª. Ana Paula Oliveira Nogueira de Colaboradora para Permanente, visto que a
docente possui os requisitos necessários conforme a Resolução do PPGGB nº 1, de 28 de abril de 2021; b)
Descredenciamento do Prof. Dr. Mário Antônio Spanó, a pedido voluntário do docente; c)
Descredenciamento da Drª. Renata Roland Teixeira (servidora ocupante de cargo integrante do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico Administra�vo em Educação – PCCTAE, de acordo com a Lei 11.091/2005 que
dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administra�vos em Educação, no
âmbito das Ins�tuições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação). 9) Análise do parecer
da Comissão de Bolsas do PPGGB referente à consulta realizada pelo discente Pedro Henrique Alves
Machado (orientador Prof. Dr. Robson José de Oliveira Júnior). A Profª. Drª. Cássia Regina da Silva,
membro da Comissão de Bolsas do PPGGB realizou a leitura do parecer aos membros do Colegiado
referente à consulta realizada pelo discente Pedro Henrique Alves Machado, orientado do Prof. Dr.
Robson José de Oliveira Júnior. No dia 10 de junho de 2022, o discente doutorando Pedro Henrique Alves
Machado enviou um e-mail à coordenação do PPGGB solicitando esclarecimentos a respeito de
complementação financeira de bolsa de doutorado oriunda de uma parceria UFU/Empresa privada. O
parecer dado pela Comissão de Bolsas do PPGGB foi o seguinte: “Prezada Coordenadora e demais
membros do colegiado, Em atenção à demanda do discente de doutorado Pedro Machado, encaminhada
via e-mail pela Coordenação (Pós-Graduação em Gené�ca e Bioquímica –PPGGB) no dia 10 de junho de
2022, solicitando �rar dúvidas à respeito da complementação de bolsa de doutorado por a�vidade
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prestada à inicia�va privada, sob a forma de um bolsa DTI (valor não informado), nós da Comissão de
Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Gené�ca e Bioquímica, realizamos análise que passamos a
apresentar: CONSIDERANDO a Portaria CAPES no. 76, de 14/04/2010 (Demanda Social); CONSIDERANDO
a Portaria Conjunta CAPES-CNPq no. 1, de 15/07/2010; CONSIDERANDO o O�cio Circular
7/2011/DPB/CAPES, de 17/05/2011; CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Curador da FAPEMIG no.
48, de 16/08/2010; CONSIDERANDO a Resolução n. 01/2010 do CONPEP de 18/08/2010; e ainda
CONSIDERANDO o MI/CIRCULAR/DIRPG/051/2014, de 15/09/2014, “A Portaria CAPES no. 76, de
14/04/2010 tem o propósito claro de permi�r aos bolsistas da CAPES ou do CNPq a opção de acumular a
bolsa de pós-graduação, níveis mestrado e doutorado, com um vínculo emprega�cio remunerado, desde
que venha a atuar profissionalmente na sua área de formação e cujo trabalho seja correlacionado com o
tema da sua dissertação/tese e, portanto, quando tal vínculo emprega�cio seja resultante de sua
condição de bolsista e como consequência do �po de projeto que esteja desenvolvendo. Para obter esse
bene�cio o bolsista terá que ter a anuência de seu orientador que comunicará oficialmente à
coordenação do programa de pós-graduação e se responsabilizará pelo bom andamento acadêmico do
aluno bolsista com vínculo emprega�cio, e em consequência sem causar prejuízo ao bom desempenho do
curso como um todo”. 1) Segundo o ar�go 9º da Portaria 76 da CAPES: “Exigir-se-á do pós-graduando,
para concessão de bolsa de estudos: I – Dedicação integral às a�vidades do Programa de Pós-graduação”.
Neste sen�do fica claro que a obrigação primeira é a dedicação ao programa de Pós-graduação e, assim,
a possibilidade de exercer a�vidade complementar com percepção de renda é exceção, uma vez que a
Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1 de 2010 prevê: “os bolsistas CAPES e do CNPq matriculados em
programas de Pós-graduação no país poderão receber complementação financeira, proveniente de outras
fontes, desde que dedique a a�vidades relacionadas a sua área de atuação e de interesse para sua
formação acadêmica, cien�fica e tecnológica.” Não podendo, em absoluto, ocorrer a inversão: a bolsa ser
a complementação de outra a�vidade. Os preceitos legais nos advertem que: As a�vidades paralelas
sejam efe�vamente complementares desde que não ultrapassem em quarta ou terça parte as ocupações
ordinárias do bolsista (considerando uma jornada de 40 horas semanais, não mais do que 8 ou 12 horas);
2) O bolsista deve apresentar pedido circunstanciado, descri�vo das a�vidades complementares e com a
manifestação expressa da coordenação do programa que deverá, anteriormente, submeter o pleito para
manifestação da Comissão de bolsas do Programa e deliberação final do Colegiado do Programa. O
MI/circular/DIRPG/051/2014 ainda afirma que: 1) somente candidatos, mestrandos ou doutorandos, que
possam dedicar-se exclusivamente ao Programa, poderão receber bolsa; 2) O bolsista que pretender
desenvolver outra a�vidade, além da bolsa, deverá ter essa a�vidade como complementação financeira.
Presume-se que o valor recebido seja inferior ao valor da bolsa. 3) Não se admitem cargas horárias
elevadas que comprometam a jornada de 40 horas. 4) O Orientador terá que se manifestar favorável a
a�vidade complementar do Pós-Graduando, e demonstrar por meio de carta ao Colegiado do Programa
ou Comissão de Bolsas que a a�vidade complementar à bolsa será em proveito da pesquisa, da
dissertação ou tese, explicitando de que maneira tal poderá ocorrer. Frente ao exposto, e, da ciência da
presente solicitação e, declarações anexas, entendemos que nos termos da Portaria CAPES n° 76/2010 da
CAPES e a Portaria conjunta CAPES-CNPq n° 01/2010: - Caberá ao Orientador definir se o Pós-Graduando
poderá exercer a�vidade complementar e demonstrar por meio de carta ao Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Gené�ca e Bioquímica ou Comissão de Bolsas que a a�vidade complementar a bolsa
será em proveito da pesquisa, da dissertação ou tese, explicitando de que maneira que poderá ocorrer. -
O Orientador acompanha, diariamente, o Cronograma do Projeto de Pesquisa de seu orientado e conhece
o seu desempenho, dentro do entendimento que este tenha vínculo mínimo de 6 meses, que deverá ser
comprovado por meio de apresentação de comprovante de publicação conjunta ou comprovante de
orientação. - A complementação financeira deve surgir após o recebimento da bolsa, e não o contrário e,
deve ser informado o valor mensal de tal complementação para fins de comprovação de que se trata de
um valor inferior ao da bolsa. Assim, acreditamos que seria prudente exigir do candidato em caso de
haver um pedido para tal adicional: 1) Declaração do aluno, com autorização do orientador e as
respec�vas assinaturas, 2) Parecer circunstanciado, emi�do e assinado pelo orientador, jus�ficando a
importância da a�vidade complementar na formação do aluno, sua relação com o projeto de
dissertação/tese e compa�bilidade de carga horária de modo a não prejudicar o bom andamento do
projeto dentro de seu cronograma; 3) Comprovante da carga horária exigida para a a�vidade
complementar e de seu tempo total de duração, assim como valor mensal a ser recebido. 4) Vínculo
mínimo de 6 meses entre orientador e orientado, que deverá ser comprovado por meio de apresentação
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de comprovante de publicação conjunta ou comprovante de orientação. Gostaríamos de aproveitar a
oportunidade e manifestar o entendimento sobre a urgência na criação de uma norma que regulamente
as condições necessárias e os procedimentos para recebimento de complementação financeira por
bolsistas do PPGGB”. Após leitura e apreciação, o parecer foi APROVADO por unanimidade pelos
membros do Colegiado. O parecer será enviado ao discente Pedro Henrique Alves Machado para
conhecimento. A Profª. Cássia reforçou ainda que caso o discente venha a adquirir o vínculo
emprega�cio, o mesmo deverá apresentar toda a documentação sugerida no parecer. A Profª. Cássia
sugeriu que seja criada uma comissão para definição de normas referentes à complementação financeira
de bolsas dentro do PPGGB. 10) Cronograma de reuniões do Colegiado do PPGGB para o segundo
semestre de 2022. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart consultou os membros do Colegiado sobre a
disponibilidade de datas para a realização das reuniões do Colegiado do PPGGB para o segundo semestre
de 2022. Após consulta, ficou definido que as reuniões serão realizadas nas quintas-feiras posteriores às
reuniões do Conselho de Pesquisa e Graduação às 08:30h. 11) Realização de oficinas de integração dos
Cursos de Graduação, na área de Ciências Biológicas com o PPGGB. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart
pediu permissão aos membros do Colegiado para que o item de pauta seja discu�do na próxima reunião
do Colegiado do PPGGB.  A permissão foi concedida e o item de pauta será apreciado posteriormente.
12) Outros Assuntos. Não foram incluídos outros itens de pauta. Às dez horas e dezenove 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, 14 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Bone�, Membro de Colegiado, em
25/07/2022, às 07:41, 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 Vivian Alonso Goulart, Presidente, em 25/07/2022, às
08:25, 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
25/07/2022, às 09:32, 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 25/07/2022, às 09:32, 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 Serena Mares Malta, Usuário Externo, em 25/07/2022, às
10:54, 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 3782789 e
o código CRC F5E56844.
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