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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quinze horas, realizada via web conference, nesta cidade,
teve início a Sexta Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGGB do ano de 2020, sob a presidência da Coordenadora Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart,
estando presentes os seguintes membros: Profª. Drª. Ana Graci Brito Madurro, Profª. Drª. Ana Maria Bone�, Profª. Drª. Renata Santos Rodrigues, Profª. Drª.
Sandra Morelli e o representante �tular dos discentes, Thiago Neves Vieira, que assinam ao final desta Ata. Item de Pauta: 1) Manifestação sobre a
concessão de dilação de prazo de defesa de Dissertação de Mestrado referente à egressa Le�cia Borges Euqueres Partata para expedição de diploma do
Curso de Mestrado: A Srª. Presidente do Colegiado, a Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart iniciou a reunião informando aos membros sobre a situação rela�va
à egressa Le�cia Borges Euqueres Partata. No dia 26 de março de 2020, o PPGGB expediu o Termo de Solicitação de Emissão de diploma da egressa, visto
que ela cumpriu os requisitos junto à Coordenação do curso, enviando assim o processo via SEI (23117.023421/2020-59) para a Diretoria de Pós-Graduação.
No mesmo dia 26 de março a DIRAC (Diretoria de Controle Acadêmico) recebeu o Termo e, ao verificar a documentação da egressa junto ao setor,
iden�ficou que a mesma ingressou no Programa no primeiro semestre de 1998 e que a defesa de sua Dissertação ocorreu em maio de 2000. Como houve
dúvidas em relação à data de início de curso, o processo foi enviado ao PPGGB em diligência pela Divisão de Registro de Diplomas para verificação da data
de início do curso e, consequentemente se houve ou não dilação de prazo para a defesa de Mestrado. O PPGGB solicitou à SEGER (Secretaria Geral da
Universidade Federal de Uberlândia) o envio dos calendários acadêmicos dos anos de 1998 e 2000 para verificação dos dados. Conforme calendário
acadêmico do ano de 1998, o primeiro semestre teve início em 16 de fevereiro. Dessa forma, como a egressa defendeu sua Dissertação de Mestrado em 15
de maio de 2000, caracterizou-se um período de 27 meses de curso, constatando-se assim uma dilação de prazo de 3 meses. Dessa forma, para
regularização da situação e posterior expedição de diploma da egressa, solicita-se manifestação desse Colegiado sobre a concessão da dilação de prazo
retroa�va. Após discussões e análise dos fatos ocorridos, bem como análise dos documentos enviados pela SEGER, a dilação de prazo foi DEFERIDA por
unanimidade pelos membros. A Diretoria de Controle Acadêmico também solicitou informação da realização de proficiência em língua estrangeira pela
egressa. Conforme art. 49 do Regulamento do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica, o aluno não poderá defender a Dissertação de
Mestrado sem apresentar a proficiência em língua estrangeira. Dessa forma, como a Defesa de Mestrado da egressa foi homologada à época pela
Coordenação do Programa, concluiu-se que a mesma realizou a referida proficiência. Por isso, o lançamento referente à proficiência em língua estrangeira
será realizado no histórico da egressa. Às dezesseis horas 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. Uberlândia, 13 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Alonso Goulart, Coordenador(a), em 14/04/2020, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Renata Santos Rodrigues, Membro de Comissão, em 14/04/2020, às 17:04, 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 Sandra Morelli, Membro de Comissão, em 14/04/2020, às 17:31, 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 Thiago Neves Vieira, Usuário Externo, em 14/04/2020, às 18:35, 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 Graci Brito Madurro, Professor(a) do Magistério Superior, em 14/04/2020, às 20:16, 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 Comissão, em 15/04/2020, às 08:31, 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 1998338 e o código CRC EB0DFBE0.
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