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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.  Aos dezoito
dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quarenta e cinco minutos, teve início a
Sexta 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. Cássia Regina da Silva, Profª. Drª. Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama
Tudini e Profª. Drª. Sandra Morelli, que assinam ao final desta Ata. 1) Comunicados. A Profª. Vivian
Alonso Goulart comunicou aos membros do Colegiado sobre a Aula inaugural da Pós-graduação 2022/2,
que será ministrada pelo Prof. Dr. Odir Antônio Dellagos�n e realizada no dia 23/08/2022 a par�r das
08:30h na Sala dos Conselhos Superiores, no bloco 3P do Campus Santa Mônica. Ela enfa�zou sobre a
importância na par�cipação dos membros do Colegiado. Ela comunicou também aos membros sobre a
contemplação de três (03) cotas PROPP de bolsas de Doutorado na modalidade Demanda Social pelo
PPGGB. Essas bolsas foram implementadas com vigência a par�r do mês de agosto de 2022 aos discentes
que estão classificados nas atuais chamadas de bolsas de nosso Programa. 2) Apreciação das cartas de
aceites de orientações dos discentes ingressantes no processo sele�vo para ingresso ao Curso de
Mestrado do PPGGB em 2022. A Profª. Vivian Alonso Goulart realizou a leitura das cartas de orientações
dos discentes ingressantes no processo sele�vo para ingresso ao Curso de Mestrado do PPGGB em 2022
aos membros do Colegiado. As cartas haviam sido aprovadas Ad Referendum em 08 de agosto de 2022.
Após leitura das cartas, foram DEFERIDAS as seguintes orientações por unanimidade: a) Discente Ana
Paula Campos Faria, orientação Prof. Dr. Robson José de Oliveira Júnior; b) Discente Cín�a de Campos
Chaves, orientação Profª. Drª. Kelly A. Geraldo Yoneyama Tudini; c) Discentes Danilo Caixeta Moreira e
Lorrayne Cris�na Moura Garcia, orientação Profª. Drª. Vivia Alonso Goulart; d) Sabrina Loren�, orientação
Profª. Drª. Ana Paula Oliveira Nogueira; e) Discente Denise Dias Alves Cocco, orientação Profª. Drª.
Sandra Morelli; f) Discentes João Pedro Tannús Goulart e Pedro Lucas Figueiredo Nunes, orientação Profª.
Drª. Belchiolina Beatriz Fonseca; g) Discentes Joberth Lee Corrêa e Rafael Bernardes Ferreira, orientação
Prof. Dr. Carlos Ueira Vieira; h) Discente Le�cia Araújo Godinho, orientação Profª. Drª. Thaíse Gonçalves
de Araújo; i) Discente Ludmilla Sousa Quirino, orientação Profª. Drª. Le�cia de Souza Castro Filice. As
Profª. Drª. Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini e Profª. Drª. Sandra Morelli sugeriram que seja
incluído no próximo edital de seleção a informação do local na quais as pesquisas serão realizadas pelos
discentes ingressantes: Campus Umuarama/Uberlândia ou Campus Patos de Minas. A Profª. Drª. Kelly
sugeriu ainda que no próximo edital de seleção sejam solicitadas as ementas das disciplinas que
comprovem a realização das disciplinas de Gené�ca e/ou Bioquímica. As sugestões foram ACATADAS por
unanimidade. 3) Referendar carta de co-orientação protocolada pelo discente Bruno Henrique Gomes
(orientadora Profª. Drª. Ana Paula Oliveira Nogueira). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a
leitura da carta de co-orientação protocolada pelo discente acima citado aos membros do Colegiado.
Após leitura e apreciação, a solicitação foi DEFERIDA pelos membros por unanimidade, formalizando
assim a Drª. Polianna Alves Silva Dias como co-orientadora do discente Bruno Henrique Gomes. 4)
Referendar carta de co-orientação protocolada pela discente Sílvia Barbosa Ferreira (orientadora Profª.
Drª. Ana Paula Oliveira Nogueira). 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. Polianna Alves
Silva Dias como co-orientadora da discente Sílvia Barbosa Ferreira. 5) Análise do parecer emi�do pela
Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart referente ao recurso do candidato Thiago das Virgens Santos ao
resultado referente a inscrição para o Edital de Processo Sele�vo de Mestrado do PPGGB. A Profª. Drª.
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Vivian Alonso Goulart realizou a leitura do Parecer ao recurso apresentado por Thiago das Virgens Santos
ao edital de Processo Sele�vo de Mestrado do PPGGB/IBTEC/UFU n. 001/2022, relatado por ela: “O
candidato Thiago das Virgens Santos inscreveu -se no Processo sele�vo para Pós-graduação em Gené�ca
e Bioquímica (PPGGB) – modalidade Mestrado, de acordo com o Edital PPGGB/IBTEC/UFU nº 001/2022.
Sua inscrição foi indeferida no dia 30/06/2022 por não atender ao disposto no item 3.1 do Edital: As
vagas des�nam-se aos egressos de cursos de graduação de longa duração (graduação plena)
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), desde que tenham cursado as disciplinas de Gené�ca
e/ou Bioquímica. No dia 01/07/2022, Thiago das Virgens Santos encaminhou ao e-mail do PPGGB um
recurso, que foi respondido pela Comissão Examinadora solicitando a ementa da disciplina que contempla
os conteúdos de Gené�ca e Bioquímica para melhor análise, sendo que em seguida o candidato
respondeu o e-mail para o PPGGB confirmando a solicitação da ementa da disciplina à Faculdade, na qual
anexou a cópia da solicitação. No dia 05/07/2022 a Comissão Examinadora indeferiu o recurso, pois até o
momento o candidato não havia enviado a ementa da disciplina com a comprovação de ter cursado as
disciplinas de gené�ca e bioquímica. Após o indeferimento do recurso, no dia 20/07/2022, Thiago das
Virgens Santos enviou um e-mail ao PPGGB informando haver enviado recurso para o Ins�tuto de
Biotecnologia e Reitoria com a ementa da disciplina comprovando incluir em seu conteúdo as disciplinas
de Gené�ca e Bioquímica. Nesse mesmo dia, enviou também um e-mail ao PPGGB solicitando
esclarecimentos e encaminhando em anexo o recurso enviado à Reitoria. A Coordenadora do PPGGB,
Profa. Vivian Alonso Goulart respondeu o e-mail na tenta�va de esclarecer as dúvidas do candidato, onde
explica que o recurso de 1ª instância deveria ter sido enviado ao Colegiado do PPGGB e que não
estávamos cientes dos recursos em 2ª e 3ª instâncias já encaminhados ao IBTEC e Reitoria pelo
candidato. Ainda no mesmo dia o candidato responde ao e-mail, solicitando esclarecimentos e
descrevendo os mo�vos por não concordar com o indeferimento, nem com a ausência de respostas em 2ª
e 3ª instâncias, o qual foi respondido pela Coordenação do PPGGB, informando que seu recurso seria
enviado e analisado pelo Colegiado, bem como no documento), O candidato informa por e-mail estar
ciente do encaminhamento do recurso ao Colegiado do PPGGB. No dia 26/07/2022 foi enviado um e-mail
a todos os membros do Colegiado informando e explicando o recurso feito pelo candidato Thiago das
Virgens Santos referente ao Edital de Seleção para o Mestrado do PPGGB/IBTEC/UFU n.001/2022.” Na
elaboração do parecer e análise dos documentos, a Profª. Vivian Alonso Goulart considerou DEFERIDA a
inscrição do candidato. Após leitura e apreciação do parecer pelo Colegiado do PPGGB, considerou-se
APROVADO o parecer da relatora e considerou-se também a inscrição do candidato como DEFERIDA, por
unanimidade. 6) Edital DIRPG/PROPP - Pró-Acompanhamento PPGs/UFU. A Profª. Drª. Vivian Alonso
Goulart realizou a leitura do Edital DIRPG/PROPP - Pró-Acompanhamento PPGs/UFU para os membros do
Colegiado, publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O obje�vo geral do Programa de
Pró-acompanhamento/UFU/2022 é apoiar os programas de Pós-graduação, buscando promover a
melhoria dos indicadores qualita�vos e quan�ta�vos dos Cursos de Mestrado e Doutorado da UFU, bem
como promover o planejamento de sua gestão. A inicia�va compreende uma avaliação externa periódica
de cada Programa, por um consultor (a) externo com conhecimento do Sistema Nacional de Pós-
graduação (SNPG). No primeiro momento do acompanhamento, serão estabelecidas metas associadas ao
incremento de indicadores de desempenho do Programa, compa�veis com as exigências de sua área de
inserção e avaliação, visando orientar as etapas seguintes do acompanhamento. O processo prevê a
iden�ficação das condições necessárias para o cumprimento das metas definidas e a busca de condições
para seu atendimento. Cada PPG deverá indicar apenas um (a) consultor (a), tendo comprovada
experiência em processos de avaliação de Programas de Pós-graduação stricto sensu, ter sido ou
coordenador (a) de Programa de Pós-graduação stricto sensu, ser pesquisador (a) com produção
acadêmica reconhecida na área e enviar carta de aceite do consultor (a). As inscrições serão realizadas
em fluxo con�nuo no período de agosto de 2022 a julho de 2024. A proposta de adesão deverá ser
enviada conter: a) Iden�ficação do Programa; b) Indicação do consultor com os critérios estabelecidos no
item 2; c) Obje�vos esperados; d) Aceite do modelo de análise proposta; e) Manifestação de
concordância do colegiado do programa; f) Carta de aceite de par�cipação do consultor (a); g) Currículo
La�es do consultor (a). Após leitura do Edital de Pró-Acompanhamento, a Profª. Vivian solicitou aos
membros indicação de nomes. A Profª. Vivian Alonso Goulart indicou o nome do Prof Dr. Márcio de
Castro Silva Filho, Pró-reitor de Pós-graduação na USP. O Colegiado aprovou a indicação por
UNANIMIDADE. 7) Realização de oficinas de integração dos Cursos de Graduação, na área de Ciências
Biológicas com o PPGGB. A Profª. Vivian enfa�zou a importância da realização de oficinas de integração
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dos Cursos de Graduação, na área de Ciências Biológicas, com o nosso Curso de Pós-graduação em
Gené�ca e Bioquímica, para que os cursos de Graduação conheçam os trabalhos que são realizados em
nosso Programa e nossos resultados de pesquisas, além de es�mular o ingresso desses discentes no
PPGGB. Ela informou aos membros sobre a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022
que será realizada no período de 17 a 23 de outubro de 2022. Nos dias 20, 21 e 22 de outubro será
realizado o evento “Brincando e Aprendendo 2022: “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência,
Tecnologia e Inovação no Brasil.” O obje�vo deste evento é popularizar a ciência e a tecnologia na cidade
de Uberlândia e região, mobilizando a população, em especial crianças e jovens, em torno dos temas e
a�vidades de ciência e tecnologia. A Profª. Vivian sugeriu que par�cipássemos do evento com a
realização de oficinas. Ela enfa�zou ainda sobre a importância da divulgação dos resultados de pesquisa
de nosso Programa nos sites da UFU e mídia sociais. Ela disse que entrará em contato com o setor de
comunicação da UFU para que eles possam indicar qual a melhor forma de realizar a divulgação nos sites
da Ins�tuição. A Profª. Sandra sugeriu que o Prof. Carlos Ueira Vieira, diretor do IBTEC (Ins�tuto de
Biotecnologia) ajudasse na questão da divulgação de nossas pesquisas nas graduações do IBTEC. A Profª.
Cássia sugeriu também que discentes e docentes credenciados no Programa divulguem seus ar�gos
cien�ficos publicados nas redes sociais e no site do PPGGB em forma de resumos com uma linguagem
popular, ou seja, de fácil entendimento para públicos diversos. A Profª. Vivian sugeriu que seja criado um
modelo padrão para confecção do resumo. As sugestões foram ACATADAS pelos membros do Colegiado.
8) Outros Assuntos. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart solicitou permissão aos membros do Colegiado
para inclusão do seguinte item de pauta: Referendar carta de co-orientação protocolada pela discente
Serena Mares Malta (orientador Prof. Dr. Carlos Ueira Vieira). A inclusão do item foi DEFERIDA pelos
membros por unanimidade. 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 o Dr. Foued Salmen
Espindola como co-orientador da discente Serena Mares Malta. Às dez horas e dez 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, 18 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Alonso Goulart, Presidente, em 29/08/2022, às
14:45, 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 29/08/2022, às 14:52, 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 Colegiado, em 29/08/2022,
às 16:44, 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
30/08/2022, às 08:39, 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
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