
Ata da 32ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM
Aos 07 dia do mês de dezembro de 2021, às 08:30 horas, em virtude do contexto de

excepcionalidade da pandemia por COVID-19, a reunião ocorreu por videoconferência,

sob a presidência da professora Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga,

coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais,

reuniram-se as professoras: Priscila Totarelli Monteforte e Raquel Alves Costa, o

representante discente Renan Diniz Ferreira e a secretária Luara Theodoro Leão. A

Coordenadora expôs a pauta da reunião, que foi aprovada conforme segue: 01-

Aprovação da justificativa de ausência da professora Flávia Carmo Horta Pinto:

Foi informado pela coordenadora que a profª Flávia enviou uma mensagem eletrônica

justificando a sua ausência por consulta médica, sendo a justificativa aprovada pelo

colegiado. 02- Aprovação da ata da 28ª Reunião Ordinária do Colegiado do

PPGCM: Foi apresentada a ata da 28ª reunião ordinária sendo aprovada pelo colegiado.

03- Comunicados gerais: a) A profª Raquel informou como membro do subcomitê de

enfrentamento da COVID-19 que foi aprovado o plano de retorno gradual sendo

necessário a criação de um formulário no Google pelo PPGCM para levantamento de

alunos que retornarão à atividade presencial em 2022 e o envio obrigatório do

comprovante de esquema vacinal contra COVID-19. b) A profª Raquel sugeriu que o

programa tenha um horário fixo para as disciplinas e a profª Erika fará a semana padrão

e enviará um formulário para os alunos verificando a necessidade de disciplinas. c) A

coordenadora profª Erika informou que o recurso recebido pelo PROAP foi gasto para

compra de materiais de laboratório e que o processo foi empenhado. d) Foi informado

que no mês de janeiro não haverá reunião de colegiado, devendo ser repassada a

informação aos alunos através da página do programa que o envio de documentação

para apreciação na próxima reunião deverá ser enviado a partir de 31 de janeiro. e) A

coordenadora profª. Erika informou que na chancela de janeiro haverá a substituição de

três bolsistas CAPES seguindo a classificação do processo seletivo N°01/2021. f) A

coordenadora profª Erika informou que está ciente com a demora na expedição do

diploma dos egressos do programa e sugeriu que seja cobrado pelo ex-aluno ao setor

responsável pela expedição uma vez que os procedimentos responsáveis pelo programa

já foram realizados. 04- Apreciação de Relatórios de acompanhamento: Após



apreciação dos relatórios de acompanhamento de atividades das discentes Elisângela

Elduina Ferreira e Márcia Reimol de Andrade, os documentos foram aprovados pelo

colegiado. 03- Apreciação e aprovação Ad referendum de pedido de marcação de

banca de mestrado do discente Matheus Viana: A coordenadora profª Erika,

informou que em função do cumprimento dos prazos de cadastro da banca no SIGAA,

realizou a apreciação e aprovação Ad referendum do pedido de marcação de banca de

mestrado do discente Matheus Viana. Após o exposto, foi aprovado por unanimidade a

defesa intitulada “Efeito do óleo essencial de Ageratum conzyzoides sobre as

contrações uterinas e a influência das alterações hormonais do ciclo estral e castração

neste efeito” em 22 de dezembro de 2021 às 08:00 hrs por modo de videoconferência

conforme estabelecida pela Ordem de Serviço no 01/2020 da PROPE; sendo a banca

composta pelos docentes: Profª Drª Priscila Totarelli Monteforte - UFSJ

(Presidente-Orientadora); Prof. Dr. Paulo Henrique de Almeida Campos Júnior - UFSJ

(Membro titular interno); Prof. Dr. Edilson Dantas da Silva Júnior - UFRN (Membro

titular externo); Prof. Drª Flávia Carmo Horta Pinto - UFSJ (Membro suplente interno) e

Prof. Dr. Joaquim Maurício Duarte Almeida - UFSJ/CCO (Membro suplente externo).

04- Apreciação do pedido de marcação de banca da discente Rafaela de Melo

Barreto: Foi apreciada a documentação enviada pela discente Rafaela de Melo Barreto

contendo: documento de submissão de artigo em revista na área de Ciências Biológicas

2 e formulário de marcação de defesa. Após todo exposto foi aprovada pelo colegiado a

defesa intitulada “Efeitos da aplicação de scaffolds de colágeno heterólogo PEPTAN®

(suíno e bovino) no reparo de lesões cutâneas em camundongos” em 24 de fevereiro de

2022 às 08:30 hrs por modo de videoconferência conforme estabelecida pela Ordem de

Serviço no 01/2020 da PROPE; sendo a banca composta pelos docentes: Profª Drª

Raquel Alves Costa - UFSJ (Presidente-Orientadora); Prof. Dr Marcos Augusto de Sá -

UFSJ (Membro titular interno); Profª Drª Tatiana Carla Tomiosso - ICBIM/UFU

(Membro titular externo); Profª Drª Priscila Totarelli Monteforte – UFSJ (Membro

suplente interno) e Prof. Dr Thiago Cantarutti Anselmo – UNICAMP (Membro suplente

externo). 05- Apreciação do pedido de marcação de banca da discente Luiza

Aparecida Ansaloni Chagas Pereira: Foi apreciada a documentação enviada pela

discente Luiza Aparecida Ansaloni Chagas Pereira contendo: dissertação ainda em

processo de escrita, documento de submissão de artigo em revista na área de Ciências



Biológicas 2 e formulário de marcação de defesa. Após todo o exposto, foi solicitado

pelo colegiado que seja indicado quem será membro titular e suplente e ainda o membro

suplente externo para aprovação Ad referendum. 06- Deliberação de data limite para

entrega de projetos turma 2021 e comissão de acompanhamento: Após discussão do

colegiado, foi decidido que a data limite de entrega para o PPGCM será dia 07 de março

de 2022 e a comissão de acompanhamento foi decidida de acordo com a área de

pesquisa de cada discente. A comissão desta turma será: i. discente Ana Paula Álvares

da Silva Ramos - Prof. Remo de Castro Russo; ii. discente Bruna Cristina Franco -

Profa. Letícia da Conceição Braga; iii. discente Emanuel Victor Bastos da Fonseca -

Profa. Daniela Leite Fabrino; iv. discente Isabela Louise Pereira Lopes - Profa. Raquel

Alves Costa e v. discente Renan Diniz Ferreira - Prof. Marcos Augusto de Sá. 07-

Formação da comissão de avaliação de Processo Seletivo discente 2022: Após

discussão do colegiado, foi deliberado que a banca avaliadora do processo seletivo

discente 2022 será composta pelos docentes Paulo Henrique Almeida Campos-Junior,

Priscila Totarelli Monteforte e Remo de Castro Russo como titulares e como suplentes

os docentes Daniela Leite Fabrino e Marcos Augusto de Sá. Foi sugerido ainda que as

provas sejam realizadas no período de 07 a 11 de fevereiro. 08- Deliberação de data da

Prova de Proficiência em Língua estrangeira (Inglês) para a turma 2020: Foi

definido pelo colegiado que a prova será realizada no dia 27 de fevereiro de 2022 às

08:00hrs, presencialmente no campus Dom Bosco e que poderá levar dicionário para

consulta. 09- Deliberação de participação do PPGCM em programa de parceria

internacional UFSJ/Holanda: Após discussão do colegiado, foi definido que será

enviado mensagem eletrônica aos docentes para divulgação do programa e verificação

de possíveis interessados em participar com um projeto. 10- Abertura de submissão de

APCN pela CAPES - Doutorado PPGCM: Foi definido que os docentes do programa

serão consultados para verificar se estão de acordo em submeter a APCN, pois apresenta

um prazo curto para o envio do projeto e das documentações necessárias. Em caso de

resposta positiva, foi deliberado que a comissão responsável pela submissão da proposta

APCM será composta pelos docentes Paulo Henrique Almeida Campos-Junior, Priscila

Totarelli Monteforte e Patrícia Maria D’Almeida Lima. 11- Apreciação de planos de

ensino enviados: Os docentes do programa estão aguardando novas recomendações

sobre o formato que as aulas poderão ser realizadas no próximo semestre, sendo esse



ponto para discussão na próxima reunião de colegiado. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a reunião e eu, Luara Theodoro Leão, secretária do Programa de

Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, lavrei a presente ata que, sendo lida e

aprovada, será assinada pelos presentes.

São João del-Rei/MG, 07 de dezembro de 2021.

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto (ausente)

Profª. Priscila Totarelli Monteforte

Profª. Raquel Alves Costa

Renan Diniz Ferreira (representante discente)
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