
 

 

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Ao 01 dia do mês de setembro 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 Costa e a 6 

representante discente Luiza Aparecida Ansaloni Chagas Pereira. A Coordenadora expôs a 7 

pauta da reunião tendo sida aprovada conforme segue: 01- Aprovação da Ata da 21ª 8 

reunião ordinária: a ata foi aprovada por unanimidade. Tendo em vista a situação de 9 

Pandemia a assinatura será digital, sendo que a ata será impressa e assinada em manuscrito 10 

assim que houver retorno das atividades presenciais. 02- Errata Ad referendum 11 

sobre  defesa do discente Filipe Resende Oliveira de Souza:  Foi emitido errata Ad 12 

refendum de data e horário de defesa do discente Filipe Resende mediante solicitação da 13 

orientadora e apresentação de concordância de todos os membros da banca. Fica definido 14 

assim que a referida defesa está prevista para realização em 17 de agosto de 2020 às 08:30 15 

horas. 03- Comunicados gerais: a) A profª Érika Alvarenga informou que realizou a 16 

matrícula de 09 (nove) discentes que foram aprovados no  processo seletivo do Edital 17 

PPGCM 002/2020. b) Também foi informado pela profª Érika Alvarenga que a bolsa de 18 

mestrado FAPEMIG do egresso Filipe Resende será transferida para o candidato aprovado 19 

em primeiro lugar no processo seletivo 2020, sendo então Elisângela Elduina Ferreira a nova 20 

bolsista. c) A profª Érika Alvarenga informou que participou da reunião de colegiado dos 21 

Programas de Pós Graduação com a PROPE, sendo deliberado o calendário da Pós graduação 22 

para que pudesse ser submetido ao CONEP para ser analisado  Será realizado reunião extra-23 

ordinária, em setembro de 2020, do colegiado dos PPGs para discussão e deliberação de 24 

Resolução sobre defesas na Pós graduação. d) Informou-se também que foi realizado consulta 25 

ao setor de Pós graduação sobre liberação de auxilio emergencial para alunos de PPGs e 26 

disponibilização de álcool e Equipamentos de Proteção Individual para os PPGs da UFSJ. O 27 

SEPOS informou que deve-se aguardar, visto que está sendo estudado como serão os 28 

procedimentos. 04- Resolução 009/CONEP 2020 que regulamenta o ensino remoto 29 

emergencial para os cursos de pós-graduação da UFSJ durante o período de pandemia 30 

da doença COVID-19: O Colegiado deliberou que  a coordenação pode realizar a aprovação 31 



 

 

ad referendum para entrada dos docentes e discentes das turmas de 2018 e 2019 nos 32 

laboratórios de pesquisa para a realização das atividades experimentais dos respectivos 33 

projetos de pesquisa. A profª Raquel enviará um formulário de consulta aos discentes para 34 

identificar aqueles que têm ou não  acesso a equipamentos para assistir às aulas do período 35 

Ensino Remoto Emergencial. Identificando os alunos sem equipamentos, a coordenação 36 

poderá aprovar ad referendum a liberação do uso de  laboratório da UFSJ que possui 37 

computador e internet para que o aluno possa   assistir às aulas do Ensino Remoto 38 

Emergencial. 05- Aprovação de Planos de Ensino: Foram aprovados os planos de ensino 39 

das disciplinas: Tópicos Avançados II - Técnicas Morfológicas e Moleculares Aplicadas À 40 

Pesquisa - Remota, Tópicos Avançados V - Biologia do Tecido Ósseo – Remota e Introdução 41 

aos Aspectos Éticos e Legais em Experimentação Animal – Remota. 06- Recurso PROAP: 42 

A profª Érika Alvarenga informou que houve reunião com Setor de Pós graduação para 43 

retirada de dúvidas e esclarecimentos sobre novo documento (Estudo Técnico Preliminar) 44 

necessário para iniciar o processo de utilização do recurso PROAP. Fica definido que o 45 

recurso será utilizado para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para docentes 46 

e discentes 07 - Solicitação de troca do projeto de mestrado da discente Rafaela Melo 47 

Barreto: Foi aprovado pelo colegiado o encaminhamento do projeto intitulado: Efeitos da 48 

aplicação de scaffold de colágeno heterólogo (suíno e bovino ) PEPTAN® no reparo de 49 

lesões cutâneas em camundongos, a ser executado pela discente Rafaela Melo Barreto e 50 

orientado pela docente Raquel Alves Costa.  para avaliação da profª Priscila Totarelli 51 

Monteforte. A profª Raquel mencionou as justificativas de troca de projeto para o Colegiado. 52 

08- Solicitação de aproveitamento de créditos das disciplinas Biologia do 53 

Desenvolvimento e Reprodução Assistida pela discente Luiza Aparecida Ansaloni: Após 54 

apreciação da documentação o colegiado aprovou por unanimidade o aproveitamento dos 55 

créditos das disciplinas Biologia do Desenvolvimento e Reprodução Assistida para a discente 56 

Luiza Aparecida Ansaloni, com 02 créditos. 09- Apreciação de certificados e do 57 

requerimento de conversão de horas em créditos da discente Luiza Aparecida Ansaloni: 58 

Após apreciação da documentação o colegiado aprovou 03 (três) créditos em Créditos por 59 

participação em Eventos para a discente Luiza Aparecida Ansaloni. 10 - Aprovação de 60 

formulários de avaliação de relatórios: O colegiado após leitura e realização de correções 61 

e melhorias no documento, aprovou os formulários de avaliação e entrega de relatórios de 62 



 

 

pesquisa. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Érika Lorena Fonseca Costa 63 

de Alvarenga, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, 64 

lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 65 

 66 

São João del-Rei/MG, 01 de setembro de 2020. 67 

 68 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga  69 

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto  70 

Profª. Priscila Totarelli Monteforte 71 

Profª. Raquel Alves Costa  72 

Luiza Aparecida Ansaloni Chagas Pereira (representante discente) 73 
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