
 

 

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Aos 03 dias do mês de março 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. 01- Aprovação da pauta: a Coordenadora expôs a pauta da reunião tendo 7 

sida aprovada conforme segue: 02- Aprovação da ata da 15ª Reunião ordinária do 8 

Colegiado do PPGCM: aprovada por unanimidade. 03- Elaboração do formulário de 9 

aproveitamento de matéria cursada em Programas de Pós-graduação: este formulário 10 

será elaborado e inserido na instrução normativa 05.  04 -Apreciação dos formulários de 11 

conversão de horas em créditos dos discentes da turma 2018 para  aluna Karine Sthéfany 12 

Serpa Amaral Dias foram aprovados 3 créditos, sendo 1 em participação em eventos e os 13 

outros 2 por participação em projetos; para o aluno Julio Panzera Gonçalves foi aprovado 1 14 

crédito por participação em evento; para a aluna Geniane Viana Rabelo foram aprovados 3 15 

créditos todos devido participação em evento e para o aluno Bruno Costa foram concedidos 16 

2 por participação em evento. 05- Apreciação do pedido de aproveitamento de créditos 17 

das matérias cursadas no PPGCM da aluna Rafaela de Melo, que foi cursada como 18 

disciplina isolada, antes de a mesma ser aprovada no Programa: foram aprovados 2 19 

créditos. 06- Apreciação de pedido de aproveitamento de créditos das matérias cursadas 20 

na UFMG e participação em eventos da discente Monique Macedo: foram aprovados 12 21 

créditos, pois este é o limite máximo permitido pelo artigo nº27 da resolução nº23, de 23 de 22 

outubro de 2017. . 07 – Prazo máximo de defesa da turma 2018 (data limite): Para que o 23 

aluno não perca a bolsa, a defesa deverá ocorrer na segunda quinzena do mês no qual ele 24 

efetuou a matrícula para que não haja prejuízo do recebimento da última bolsa. Para a CAPES 25 

o mestrado deverá ter a duração de 24 meses, porém de acordo com a resolução da UFSJ 26 

(Normas para defesa da PROPE) o prazo é de 23 meses, então o aluno deverá pedir para o 27 

Colegiado, prorrogação para que ele não perca a última bolsa. 08 - Aprovação das 28 

Instruções Normativas: a) é necessário modificar o formulário de avaliação dos relatórios 29 

que é preenchido pelo docente avaliador; b) na IN 05 será incluída a participação dos 30 

discentes no Colegiado do PPGCM para obtenção de créditos; c) a IN 01 foi aprovada com 31 
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algumas modificações nos artigos 3º, 4º e 5º d) em relação a IN04 será necessário incluir que 32 

a submissão é obrigatória; que a defesa pode ser no formato de tese ou de artigo, desde que 33 

este tenha sido publicado em revista no mínimo Qualis B3 e que seja referente ao projeto de 34 

mestrado. 09 – Comissoes do PPGCM: será necessário decidir quais Comissões irão compor 35 

o PPGCM e quem fará parte destas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, 36 

Priscila Totarelli Monteforte, membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em 37 

Ciências Morfofuncionais, lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será assinada 38 

pelos presentes. 39 

 40 

São João del-Rei/MG, 03 de março de 2020. 41 

 42 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga  43 

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto  44 

Profª. Priscila Totarelli Monteforte 45 

Profª. Raquel Alves Costa  46 

Geniane Viana Rabelo (Representante discente) 47 
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