
 

 

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Aos 05 dias do mês de maio de 2020, às 09:00 horas, em virtude do contexto de 2 

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

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

Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais reuniram-se as professoras: 5 

Flávia Carmo Horta Pinto, Priscila Totarelli Monteforte e Raquel Alves. A Coordenadora 6 

expôs a pauta da reunião tendo sida aprovada conforme segue: 01- Aprovação das Atas da 7 

16ª e 17ª reunião: as atas foram aprovadas por unanimidade. Tendo em vista a situação de 8 

Pandemia a assinatura será digital, sendo que as atas serão impressas e assinadas em 9 

manuscrito assim que houver retorno das atividades presenciais. 02- Informes: Na presente 10 

reunião não houve participação de representante discente, visto prazo de mandato expirado 11 

em 02/05/2020 da discente Geniane Viana Rabelo. A coordenadora profª Érika informou que: 12 

a. Está ocorrendo algum erro no sistema na Plataforma Sucupira no Coleta referente ao ano 13 

2019, onde os alunos egressos mesmo sendo inseridos, não aparecem no fechamento do 14 

relatório. Tal erro já foi reportado à PROPE e à CAPES para providências; b. O Setor de Pós 15 

graduação da UFSJ se dispôs em conferir o edital de Seleção Discente 2020 do PPGCM; c. 16 

O Setor de Pós graduação da UFSJ informou que conforme inciso 1º do Art.35 do Regimento 17 

Geral da UFSJ, “§ 1º A aprovação em defesa pública de dissertação ou tese confere a 18 

titulação, no respectivo nível, ao candidato.”, não sendo possível a realização de disciplinas 19 

pelo discente após a defesa da dissertação de mestrado; d. Os discentes Karine Amaral Dias 20 

e Júlio Panzera forma convidados pelo Centro Acadêmico da Biologia para realizar palestra 21 

virtual sobre seus projetos de mestrado e o PPGCM; e. A profª Flávia informou que recebeu 22 

o formulário de avaliação/acompanhamento do discente Filipe Resende. Tendo em vista o 23 

formulário apresentado o colegiado considerou que o discente deve permanecer em 24 

acompanhamento.  03- Prorrogação de prazo de defesa turmas 2018 e 2019: Tendo em 25 

vista, a Portaria nº55 de 29/04/2020 da CAPES que prorroga por 3 meses bolsas vigentes e 26 

exclui a variável de tempo de titulação da avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020; 27 

e a Resolução nº002 de 30/04/2020 do CONSU/UFSJ que prorroga em 180 dias 28 

(configurando 30 meses totais) o prazo de defesa de mestrado para discentes matriculados no 29 

primeiro semestre letivo de 2020, fica assim prorrogado os prazos de defesa de mestrado dos 30 

discentes do PPGCM matriculados no primeiro semestre de  2020, correspondendo às turmas 31 
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de 2018 e 2019. 04- Apreciação e Aprovação do edital de vaga para membro 32 

representante do corpo discente no Colegiado do PPGCM.: O colegiado após leitura do 33 

edital e discussão, aprovou por unanimidade o referido edital. 05- Indicação de docentes 34 

para composição da banca de seleção discente 2020: Tendo em vista contexto de 35 

excepcionalidade da pandemia por COVID-19, o colegiado deliberou que os docentes que 36 

irão compor a Comissão de seleção do processo seletivo 2020 serão as docentes: Profª Drª 37 

Raquel Alves Costa, Profª Drª Priscila Totareli Monteforte e Profª Drª Flávia Carmo Horta 38 

Pinto. 06- Apreciação do Edital de seleção discente 2020: O colegiado trabalhou na 39 

formulação do edital e tendo atingido o teto máximo de tempo para reunião, deliberou-se 40 

realização de reunião extraordinária com pauta única para finalização do referido edital.  41 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Érika Lorena Fonseca Costa de 42 

Alvarenga, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, 43 

lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 44 

São João del-Rei/MG, 05 de maio de 2020. 45 

 46 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga  47 

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto  48 

Profª. Priscila Totarelli Monteforte 49 

Profª. Raquel Alves Costa  50 
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