
 

 

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, às 08:30 horas, na sala C-3.14 do Departamento de 2 

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

professora Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, coordenadora do Programa de Pós-4 

Graduação em Ciências Morfofuncionais reuniram-se as professoras: Flávia Carmo Horta 5 

Pinto, Priscila Totarelli Monteforte, Raquel Alves Costa e a representante discente Geniane 6 

Viana Rabelo. A Coordenadora expôs a pauta da reunião tendo sida aprovada conforme 7 

segue: 01- Aprovação da ata da 14ª Reunião ordinária do Colegiado do PPGCM: 8 

aprovada por unanimidade com pequenas correções. 02- Aprovação de créditos em 9 

participação de eventos do discente Filipe Resende: foi aprovado 1 (um) crédito de 10 

participação em evento. 03- Elaboração da Instrução Normativa 5 – Apreciação de 11 

créditos obtidos à partir da participação em eventos, congressos e similares: ficou 12 

decidido que a professora Priscila e a discente Geniane serão responsáveis por elaborarem a 13 

normativa seguindo os critérios já estabelecidos  na 9ª reunião ordinária do Colegiado do 14 

PPGCM. 04- Aprovação de alterações nas Instruções Normativas: A Instrução normativa 15 

Nº 1 Art 3º passa constar:Ao término do 6º (sexto) mês após sua matrícula inicial...; § 1º- O 16 

projeto deverá apresentar os seguintes itens: Capa com título, Introdução com Revisão de 17 

Literatura, Hipótese e Justificativa, Objetivos (geral e específicos), Material e Métodos, 18 

Cronograma, Impactos Científicos, tecnológicos e sociais que poderão ser atingidos com o 19 

desenvolvimento do projeto, Referências Bibliográficas; Art. 4º- Ao final do 11º (décimo 20 

primeiro) mês o aluno deve apresentar o 1º relatório de atividades desenvolvidas (anexo 1), 21 

à secretaria do PPGCM, em 2 vias, devidamente rubricadas pelo aluno e orientador. Uma via 22 

em pdf, deve ser enviada por e-mail, para o professor da Comissão de acompanhamento, pelo 23 

orientador(a).§ 1o- A comissão de acompanhamento terá até o 13º (décimo terceiro) mês para 24 

a divulgação do parecer do relatório de atividades, elaborado pela comissão e aprovado pelo 25 

Colegiado. As Instruções normativas Nº 2 e Nº 4 ficaram de serem modificadas na próxima 26 

reunião. A Instrução normativa Nº3 será modificada, posteriormente quando finalizar o 27 

preenchimento do coleta CAPES). 05- Resolução sobre Planejamento Estratégico e 28 

Autoavaliação dos PPGs: a coordenadora professora Érika expôs o anteprojeto da resolução 29 

que rege de forma geral o planejamento estratégico e autoavaliação dos programas de pós 30 

graduação da UFSJ. Pediu que todos lessem e enviassem sugestões para a próxima reunião 31 
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da PROPE. Posteriormente, cada programa de pós graduação deverá fazer sua normativa de 32 

autoavaliação. 6) Ocupação dos laboratórios no bloco E: A coordenadora professora Érika 33 

solicitou que todos os professores dessem encaminhamento para ocuparem os laboratórios 34 

pois está sendo  finalizado a colocação de divisórias e armários conforme edital do ano 35 

anterior. Além disso, informou que enviou um e-mail para os técnicos, pedindo que os 36 

mesmos,  fizessem uma lista com os reagentes comprados com a verba PROAP pela 37 

professora Patrícia Maria d'Almeida Lima, então coordenadora do PPGCM. Os reagentes já 38 

chegaram e estão alocados na sala A1.16 com os técnicos. A coordenadora professora Érika 39 

solicitará à PROPE um armário para colocar estes reagentes no bloco E e um técnico do 40 

departamento para auxiliar na manutenção dos equipamentos e controle do estoque de 41 

reagentes. Para tal, enviará um memorando ao chefe de departamento fazendo essa 42 

solicitação. 07- Informes: a. Edital Professor visitante: A coordenadora Profª. Érika 43 

informou que o edital foi cancelado através de uma resolução do governo federal. b. Coleta 44 

CAPES: A coordenadora Profª. Érika informou que enviou um e-mail a todos os docentes 45 

do PPGCM solicitando auxílio do preenchimento dos dados de cada um e atualização do 46 

curriculum lattes de docentes e discentes. c. Previsão de gastos de defesas de mestrado nos 47 

quatro primeiros meses de 2020: A PROPE solicitou que fosse informado se haveria 48 

defesa nos primeiros quatro meses, porém a coordenadora Profª. Érika informou que não 49 

foi preciso informar pois não haverá defesa de dissertação nesse período. Nada mais havendo 50 

a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Raquel Alves Costa, vice-coordenadora do Programa de 51 

Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, lavrei a presente ata que, sendo lida e 52 

aprovada, será assinada pelos presentes. 53 

São João del-Rei/MG, 11 de fevereiro de 2020. 54 

 55 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga  56 

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto  57 

Profª. Priscila Totarelli Monteforte 58 

Profª. Raquel Alves Costa  59 

Geniane Viana Rabelo (Representante discente) 60 

DocuSign Envelope ID: 886685FE-DB25-4FF8-A4D7-D432F74CEC07


