
 

 

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Aos 08 dia do mês de março de 2022, às 09:00 horas, em virtude do contexto de 2 

excepcionalidade da pandemia por COVID-19, a reunião ocorreu por videoconferência, 3 

sob a presidência da professora Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, coordenadora 4 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, reuniram-se as 5 

professoras: Flávia Carmo Horta Pinto, Priscila Totarelli Monteforte e Raquel Alves 6 

Costa, o representante discente Renan Diniz Ferreira e a secretária Luara Theodoro Leão. 7 

A Coordenadora expôs a pauta da reunião, que foi aprovada conforme segue: 01- 8 

Comunicados gerais: a) APCN: A coordenadora profª Erika informou que os professores 9 

Patrícia, Paulo e Raquel trabalharam na escrita da proposta para submissão na CAPES de 10 

doutorado nos últimos meses e que ela acredita que a proposta está concisa e que as 11 

chances de aprovação são boas. Ela informou que a proposta está com os avaliadores 12 

externos e que o prazo de retorno deles é até o dia 18/03/2022. b) Relatório de Prestação 13 

de Contas FAPEMIG: A coordenadora profª. Erika informou que o prazo para enviar o 14 

relatório é dia 11/03/2022 e que ela realizará o envio para o setor de bolsas. c) Coleta: A 15 

coordenadora profª Erika informou que o prazo de envio do Coleta CAPES, referente a 16 

2021 encerra em 11/03/2022, que está finalizando o preenchimento e fará o envio. d) 17 

SIBC: professora Raquel informa que a proposta para o 7º Simpósio de Integração dos 18 

Programas de Pós-graduação em Biologia Celular foi submetida para o Edital de Eventos 19 

da FAPEMIG e quem fará a submissão dentro do CRBio será a FUNDEP, solicitando 20 

apenas as diárias. A professora Raquel informou ainda que foi aprovado pelos 21 

coordenadores da UFV, UFU e UFMG para que o evento ocorresse de forma presencial, 22 

portanto será realizado do dia 20 ao dia 23 de setembro. Será necessário definir uma 23 

comissão de estudantes que irão auxiliar na organização do evento, foi solicitado ao 24 

Renan que divulgue entre eles e após manifestação dos alunos interessados será criado 25 

um grupo no aplicativo de mensagens para auxiliar na organização do evento e iniciar a 26 

busca por auxílio na iniciativa privada. As professoras Erika, Raquel e Priscila informam 27 

o quanto é essencial a participação do corpo discente na organização do evento, sendo 28 

responsabilidade dos alunos a logística durante a realização do mesmo e como essa é uma 29 

oportunidade de network para que os alunos criem contatos com professores da área. Na 30 

inauguração haverá a palestra do pesquisador Vivaldo Moura Neto, mas para garantir que 31 

ocorra o evento é preciso que abra o edital de eventos da FAPEMIG pois será custeado 32 

as diárias e passagens dos professores palestrantes. e) Processo seletivo: A profª Priscila, 33 



 

 

presidente da banca do processo seletivo 2022.1, informa que está na última etapa do 34 

processo de seleção, com a análise dos currículos de duas candidatas que foram aprovadas 35 

para determinar a classificação e o resultado final será divulgado no dia 14 de março de 36 

2022. A coordenadora, profª Erika, informou que após a realização da matrícula, fará uma 37 

reunião com as candidatas aprovadas para explicar sobre como funciona a dinâmica do 38 

mestrado. f) Disciplina isolada: Será aberto uma chamada para os alunos que são de outros 39 

Programas de Pós-graduação da UFSJ, liberando as matrículas por uma semana. g) 40 

Reunião Geral do Colegiado PPGs: A profª Flávia participou da última reunião geral do 41 

Colegiado da Pós-Graduação, realizada no dia 24/02/2022, e repassou pontos importantes 42 

que foram tratados na mesma, como: prazos finais para envio do Coleta e do Relatório da 43 

prestação de contas da FAPEMIG; sugestão dada aos programas de Pós-graduação que 44 

façam parcerias de cooperação com programas de fora da UFSJ que possuem notas 6 e 7 45 

da mesma área de avaliação pois pode contribuir na avaliação do programa junto à 46 

CAPES, sugestão será avaliada; e informações sobre a redistribuição das bolsas UFSJ e 47 

será verificado junto à PROPE quantas cotas o PPGCM dispõe uma vez que a planilha 48 

com o total de cotas do programa não foi enviado. h) Compra PROAP: A coordenadora, 49 

profª Erika, solicitou para Luara, secretaria do programa, que faça uma lista com os 50 

materiais de laboratório que foram comprados nos anos de 2020 e 2021 e ainda solicite 51 

aos docentes que enviem uma listagem com os itens de consumo básico que são 52 

necessários para a realização das pesquisas de alunos do PPGCM, para o cadastro destes 53 

materiais no SIPAC como uma solicitação para participação da Ata de Registro de Preço 54 

e assim facilitar o processo de compra com o recurso a ser recebido em 2022.  02- 55 

Apreciação de relatórios de atividades dos discentes Alisson, Juan, Márcia: Após 56 

apreciação dos relatórios de atividades referente ao 2º semestre de 2021 dos discentes: 57 

Alisson Kennedy Rezende foi aprovado pela maioria, com abstenção da profª Érika, 58 

orientadora do discente; Juan Fillipe da Silva Monteiro foi aprovado pela maioria, com 59 

abstenção das professoras Raquel e Érika pois são orientadora e coorientadora do 60 

discente, respectivamente e Márcia Reimol de Andrade foi aprovado pela maioria, com 61 

abstenção da professora Érika, avaliadora da discente. 03- Apreciação do formulário de 62 

conversão de horas em créditos do discente Renan Diniz Ferreira: Após apreciação 63 

da documentação enviada pelo discente foi aprovado pela maioria, com abstenção do 64 

Renan por ser o solicitante, 03 (três) créditos por ter cumprido mais de 45 (quarenta e 65 

cinco) horas, máximo permitido para participação em cursos ou eventos científicos. 04- 66 

Aprovação Ad referendum de planos de ensino: A coordenadora profª Erika informou 67 



 

 

ao colegiado que após apreciação dos planos de ensino das disciplinas Biologia do 68 

desenvolvimento, coordenada pela professora Raquel Alves Costa, com carga horária de 69 

30 horas; Farmacodinâmica: Parâmetros farmacológicos e experimentos de contratilidade 70 

muscular, coordenada pela professora Priscila Totarelli Monteforte, com carga horária de 71 

30 horas; Nanomateriais aplicados à saúde, coordenada pela professora Erika Lorena 72 

Fonseca Costa de Alvarenga, com carga horária de 30 horas; Prática de ensino em 73 

Ciências Morfofuncionais, coordenada pelo professor Marcos Augusto de Sá, com carga 74 

horária de 30 horas; Seminários, coordenada pela professora Priscila Totarelli 75 

Monteforte, com carga horária de 15 horas e Tópicos Avançados II - Técnicas 76 

Morfológicas e Moleculares Aplicadas à Pesquisa, coordenada pela professora Flávia 77 

Carmo Horta Pinto, com carga horária de 30 horas  aprovou por ad referendum e já enviou 78 

aos alunos. Após exposto, foi sugerido que a partir do próximo semestre cada disciplina 79 

tenha os professores fixos de acordo com a compatibilidade com a sua área de interesse, 80 

sendo a sugestão aprovada por unanimidade pelo colegiado. 06- Bolsa CAPES: Foi 81 

informado pela coordenadora, profª Erika Costa de Alvarenga, que o PPGCM foi 82 

contemplado com mais duas bolsas CAPES, totalizando 6 (seis) bolsas, 4 (quatro) delas 83 

já em uso. A coordenadora sugere que para que as duas novas cotas não fiquem ociosas, 84 

que seja realizado um processo seletivo simplificado, uma vez que as disciplinas iniciarão 85 

neste semestre mais a frente e os novos alunos poderão se matricular nelas. A professora 86 

Raquel sugere que seja informado no Edital sobre a disponibilidade de bolsas e ainda que 87 

coloque a linha de pesquisa que está disponível, quais professores estarão disponíveis 88 

para orientar e que esses professores participem da comissão de seleção. Foi informado 89 

que atualmente seis professores estão sem orientar alunos e sugeriu-se que o processo 90 

seletivo tenha 6 (seis) vagas com 3 (três) bolsas disponíveis. Após o exposto, foi aprovado 91 

por unanimidade a realização do Edital Simplificado de Seleção Discente PPGCM 92 

2022.1B.  06- Revisão da Instrução Normativa Nº 2/2018: Após a leitura da IN iniciou 93 

a revisão do texto que continuará a ser alterado na próxima reunião. Nada mais havendo 94 

a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Luara Theodoro Leão, secretária do Programa de Pós-95 

Graduação em Ciências Morfofuncionais, lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, 96 

será assinada pelos presentes. 97 

 98 

São João del-Rei/MG, 08 de março de 2022. 99 

 100 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga  101 



 

 

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto 102 

Profª. Priscila Totarelli Monteforte 103 

Profª. Raquel Alves Costa  104 

Renan Diniz Ferreira (representante discente) 105 
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