
 

 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Aos 29 dias do mês de maio de 2017, às 14:00 horas, na sala C 3.14 do Departamento de Ciências 2 

Naturais da Universidade Federal de São João del-Rei, sob a presidência da professora Patrícia 3 

Maria d’Almeida Lima, coordenadora do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 4 

Morfofuncionais reuniram-se os professores: Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, Liliam 5 

Midori Ide e Paulo Henrique Almeida Campos Júnior. A Coordenadora expôs a pauta da reunião 6 

tendo sida aprovada conforme segue: 01- Aprovação da pauta da 3ª Reunião ordinária do 7 

Colegiado do PPGCM:  a pauta foi aprovada por unanimidade. 02- Aprovação da ata da 1ª 8 

Reunião ordinária do Colegiado do PPGCM:  a ata foi aprovada por unanimidade. 03- 9 

Aprovação da ata da 2ª Reunião ordinária do Colegiado do PPGCM: a ata foi aprovada por 10 

unanimidade. 04- Homologação do 4º membro da Banca de seleção de candidatos para o curso 11 

de Mestrado em Ciências Morfofuncionais: Devido ao impedimento da Prof. Líliam para compor 12 

a banca, o Prof. Luciano Rivaroli foi convidado a compor a banca na condição de titular. O 13 

Colegiado homologou a indicação. 05- Comunicação pelo membro da banca do processo de 14 

elaboração do concurso seletivo do mestrado: O Prof. Paulo informou o progresso dos trabalhos 15 

da banca examinadora com distribuição de tarefas como divisão e elaboração de questões, escolha 16 

e apreciação de artigo científico e outras medidas de organização. 06- Planejamento para o 17 

concurso público decorrente da aprovação da proposta do PPGCM ao edital 002/2017/PROPE 18 

(Professor visitante): A Prof. Patrícia considerou a necessidade de planejamento para atrair um 19 

perfil qualificado de pesquisador sênior e, após discussão, os membros do colegiado concordaram 20 

com uma abordagem estratégica de divulgação do edital, tendo em vista a dificuldade em atrair esse 21 

perfil em um período de curto prazo. 07- Informes: a) A presidente da Comissão de Distribuição 22 

de Encargos Didáticos, Prof. Líliam Midori Ide, informou do impedimento da Prof. Laila Cristina 23 

Moreira Damázio em compor a Comissão e comprometeu-se a convidar a Prof. Flávia Carmo Horta 24 

Pinto para atuar como membro. b) A Prof. Patrícia comunicou ao Colegiado sobre uma reunião 25 

departamental com a presença do Reitor Sérgio Cerqueira que declarou planejar a oferta de 04 salas 26 

do complexo de aulas ao DCNAT e espaço físico no novo prédio em construção no CDB a ser 27 

discutido. O PPGCM integra a área de Biologia e faz parte do seu plano de expansão e, portanto, 28 

deve participar do impacto gerado por essas medidas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 29 

reunião e eu, Patrícia Maria d’ Almeida Lima, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 30 

Ciências Morfofuncionais, lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será assinada pelos 31 

presentes. 32 

São João del-Rei/MG, 29 de maio de 2017. 33 
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