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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.  Aos vinte e
um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco minutos, teve início a
Sé�ma 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 e a Profª. Drª. Kelly
Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini, que assinam ao final desta Ata. 1) Comunicados. Sem comunicados.
2) Referendar carta de co-orientação protocolada pela discente Cín�a de Campos Chaves (orientadora
Profª. Drª. Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini) aprovada Ad Referendum pela Profª. Drª. Vivian
Alonso Goulart. 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 REFERENDADA pelos membros por unanimidade, formalizando assim a Drª. Tayana Mazin
Tsubone como co-orientadora da discente Cín�a de Campos Chaves. 3) Apresentação de cartas de co-
orientação pelo discente Phelipe Augusto Borba Mar�ns Peres (orientadora Profª. Drª. Vivian Alonso
Goulart). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart informou aos membros do Colegiado que o discente Phelipe
Augusto Borba Mar�ns Peres não conseguiu enviar a documentação para a reunião. A documentação,
quando apresentada, será apreciada em reunião posterior. 4) Solicitação de troca e aceite de nova
orientação protocolada pela discente Sabrina Loren�. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a
leitura das cartas de troca e aceite de orientação protocoladas pela discente acima citada aos membros
do Colegiado. A discente Sabrina Loren� ingressou no úl�mo Processo Sele�vo de ingresso discente ao
Curso de Mestrado do PPGGB na vaga que foi ofertada pela Profª. Drª. Ana Paula Oliveira Nogueira. Por
mo�vos de troca de linha de pesquisa, a discente solicita a troca de orientação para a Profª. Drª. Vivian
Alonso Goulart. Após apreciação dos documentos pelos membros do Colegiado, a solicitação foi
DEFERIDA por UNANIMIDADE, formalizando a Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart como orientadora da
discente Sabrina Loren�. 5) Apresentação de comprovante de submissão de ar�go cien�fico
protocolado pelo discente Bruno Henrique Gomes (orientadora Profª. Drª. Ana Paula Oliveira
Nogueira). O discente Bruno Henrique Gomes, orientado pela Profª. Drª. Ana Paula Oliveira Nogueira
enviou ao e-mail da secretaria do PPGGB o comprovante de submissão de ar�go cien�fico referente à
Qualificação de seu Curso de Doutorado. O ar�go cien�fico foi subme�do no periódico Agronomy for
Sustainable Development, 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)
Apresentação de comprovante de submissão de ar�go cien�fico protocolado pelo discente Guilherme
Nunes Moreira Costa (orientador Prof. Dr. Carlos Ueira Vieira). O discente Guilherme Nunes Moreira
Costa, orientado pelo Prof. Dr. Carlos Ueira Vieira enviou ao e-mail da secretaria do PPGGB o
comprovante de submissão de ar�go cien�fico referente à Qualificação de seu Curso de Doutorado. O
ar�go cien�fico foi subme�do no periódico Scien�fic Reports, com estra�ficação A2, 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) Solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação
de Doutorado protocolada pela discente Bianca Uliana Picolo (orientadora Profª. Drª. Vivian Alonso
Goulart).  A discente Bianca Uliana Picolo, orientada pela Profª. Drª. Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart
enviou ao e-mail da secretaria do PPGGB uma solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de
Qualificação por 180 dias. Após leitura das jus�fica�vas apresentadas e leitura do cronograma proposto,
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a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade pelo prazo de 180 dias, ou seja, a discente deverá realizar a
seu exame de qualificação até o úl�mo dia ú�l do mês de março de 2023 com protocolo de agendamento
até o úl�mo dia ú�l de fevereiro de 2023. Além disso, como a discente teve prorrogação de seu exame de
qualificação a mesma não poderá solicitar prorrogação de sua Defesa de Doutorado. 8) Solicitação de
prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação de Doutorado protocolada pelo discente Phelipe
Augusto Borba Mar�ns Peres (orientadora Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart). O discente Phelipe
Augusto Borba Mar�ns Peres, orientado pela Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart enviou ao e-mail da
secretaria do PPGGB uma solicitação de prorrogação de prazo para o Exame de Qualificação por 180 dias.
Após leitura das jus�fica�vas apresentadas e leitura do cronograma proposto, a solicitação foi DEFERIDA
por unanimidade pelo prazo de 180 dias, ou seja, o discente deverá realizar a seu exame de qualificação
até o úl�mo dia ú�l do mês de março de 2023 com protocolo de agendamento até o úl�mo dia ú�l de
fevereiro de 2023. Além disso, como o discente teve prorrogação de seu exame de qualificação o mesmo
não poderá solicitar prorrogação de sua Defesa de Doutorado. 9) Comissão Examinadora do Processo
Sele�vo do Curso de Doutorado PPGGB ano 2023. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart sugeriu os
seguintes nomes para composição da Comissão Examinadora do Processo Sele�vo de ingresso discente
ao Curso de Doutorado do ano de 2023: Profª. Drª. Ana Graci Brito Madurro, Prof. Dr. Foued Salmen
Espindola e Profª. Drª. Le�cia de Souza Castro Filice. Os membros foram consultados sobre a sua
disponibilidade. A composição da Comissão Examinadora foi DEFERIDA por unanimidade pelos membros
do Colegiado. A emissão da portaria para nomeação dos membros será solicitada pelo PPGGB ao
Ins�tuto de Biotecnologia. 10) Outros Assuntos. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart solicitou permissão
aos membros do Colegiado para inclusão dos seguintes itens de pauta: A) Referendar cartas de
compromissos deferidas Ad Referendum pela Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, alterando os prazos de
vigência dos projetos das pós-doutorandas Arlene Bispo dos Santos Nossol e Ana Flávia Oliveira
Notário; B) Referendar carta de co-orientação protocolada pelo discente João Pedro Tannús Goulart
(orientadora Profª. Drª.  Belchiolina Beatriz Fonseca); C) Alteração da categoria da docente Lígia Nunes
de Morais Ribeiro de Visitante para Colaborador. A inclusão dos itens foi DEFERIDA pelos membros por
unanimidade. A) A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a leitura das cartas de compromisso
enviadas pelas pós-doutorandas Arlene Bispo dos Santos Nossol e Ana Flávia Oliveira Notário. As pós-
doutorandas solicitam em suas cartas de compromisso a alteração dos prazos de vigência dos projetos
em seus estágios pós-doutoral. Após apreciação, as cartas foram REFERENDADAS pelos membros do
Colegiado por unanimidade. B) A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a leitura aos membros do
Colegiado da carta de co-orientação protocolada pelo discente João Pedro Tannús Goulart, orientado pela
Profª. Drª.  Belchiolina Beatriz Fonseca. Após leitura e apreciação, a solicitação foi REFERENDADA pelos
membros por unanimidade, formalizando assim a Drª. Lígia Nunes de Morais Ribeiro como co-
orientadora do discente. C) 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. Após apreciação da planilha de análise pelos
membros do Colegiado, foi DEFERIDA por unanimidade a seguinte alteração: a) Alteração da categoria da
docente Lígia Nunes de Morais Ribeiro de Visitante para Colaboradora conforme Portaria CAPES nº 2 de
04/01/2012, que no seu art. 4º:  Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do
corpo docente do programa que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como
docentes permanentes ou como visitantes, mas par�cipem de forma sistemá�ca do desenvolvimento de
projetos de pesquisa ou a�vidades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes,
independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a ins�tuição. Às quinze 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 e
citados acima. Uberlândia, 21 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Alonso Goulart, Presidente, em 26/09/2022, às
11:33, 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 Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini, Membro de
Colegiado, em 26/09/2022, às 11:56, 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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Bone�, Membro de Colegiado, em
26/09/2022, às 15:00, 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
27/09/2022, às 14:44, 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 3947758 e
o código CRC 41293F1E.

Referência: Processo nº 23117.067037/2022-20 SEI nº 3947758

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

