
Ata da 23ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM1

Ao 06 dia do mês de outubro de 2020, às 09:15 horas, em virtude do contexto de2

excepcionalidade da pandemia por COVID-19, a reunião ocorreu por videoconferência, sob3

a presidência da professora Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, coordenadora do4

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

Flávia Carmo Horta Pinto, Priscila Totarelli Monteforte e Raquel Alves Costa e a6

representante discente Luiza Aparecida Ansaloni Chagas Pereira. A Coordenadora expôs a7

pauta da reunião tendo sida aprovada conforme segue: 01- Aprovação da Ata da 22ª8

reunião ordinária: a ata foi aprovada por unanimidade. Tendo em vista a situação de9

Pandemia a assinatura será digital, sendo que a ata será impressa e assinada em manuscrito10

assim que houver retorno das atividades presenciais. 02- Comunicados gerais: a) A profª11

Érika Alvarenga informou que o discente Fabiano Bonato solicitou, por email,12

desligamento em 05 de outubro de 2020, sendo aprovado pelo colegiado o desligamento do13

aluno do PPGCM. b) Também foi informado pela profª Érika Alvarenga que segundo Setor14

de Pós-graduação é possível realizar compra via SIPAC com recurso PROAP, entretanto a15

profª Erika ressalta que pode não ser possível a realização da compra pois depende de haver16

material no setor de Almoxarifado. 03- Deliberação sobre repasse de próximas bolsas: O17

Colegiado deliberou que conforme resultado final do último processo seletivo do PPGCM18

as próximas bolsas a serem repassadas seguirão a ordem da classificação de aprovação e19

interesse de recebimento informado no momento da matrícula via preenchimento de20

formulário de matrícula. Os próximos discentes a receberem bolsa assim são na ordem:21

Victória Bessa Alvarenga Lima, Juan Filipe da Silva Monteiro, Silvana Venancio da Silva e22

Alisson Kennedy Rezende. 04- Aprovação Ad referendum de marcação de banca e23

defesa do discente Júlio Panzera: foi apreciado a documentação enviada pelo discente24

Júlio Panzera Gonçalves contendo: Dissertação finalizada, artigo submetido para25

publicação em revista na área Ciências Biológicas II e Formulário de marcação de defesa.26

Após todo exposto foi aprovada por unanimidade o ad referedum emitido pela coordenação27

para escolha da data e da banca para a defesa intitulada “A deleção genética do Receptor 428

do Tipo Toll acarreta em aumento da população folicular ovariana e altera a fertilidade de29

camundongos fêmeas adultas” do mestrando Júlio Panzera Gonçalves em 21 de outubro de30

2020 às 14:00 horas, por modo de videoconferência conforme estabelecida pela Ordem de31



Serviço no 01/2020 da PROPE; sendo a composição da banca pelos docentes: Prof. Dr.32

Paulo Henrique de Almeida Campos-Júnior - UFSJ (Presidente - Orientador), Profª Drª33

Patrícia Maria D’Almeida Lima - UFSJ (Co-orientadora), Profª Drª Flávia Carmo Horta34

Pinto - UFSJ (membro titular interno), Profª Drª Fernanda Radicchi Campos Lobato de35

Almeida, Universidade Federal de Minas Gerais (Membro titular externo); Profª Drª36

Priscila Totarelli Monteforte - UFSJ (Membro suplente interno). 05- Apreciação de37

conversão de horas em créditos da discente Rafaela Melo Barreto: Após apreciação da38

documentação o colegiado aprovou 03 (três) créditos em Créditos por participação em39

Eventos. 06- Solicitação de aproveitamento de créditos da disciplina Tópicos40

Avançados I - Biologia da Inflamação e Reparo pela discente Rafaela Melo Barreto:41

Após apreciação da documentação o colegiado aprovou por unanimidade o aproveitamento42

de 02 créditos da disciplina Tópicos Avançados I - Biologia da Inflamação e Reparo43

cursada como disciplina isolada. 07- Aprovação de Relatório docente de troca de44

projeto da Discente Rafaela: Após relato realizado pela Profª Priscila Totarelli e45

apreciação da documentação o colegiado aprovou a troca de projeto da discente Rafaela46

Melo Barreto, com abstenção de voto da profª Raquel Alves. 08 - Apreciação de47

Certificado de Proficiência na língua inglesa da discente Márcia Reimol de Andrade:48

A discente Márcia Reimol de Andrade deu entrada com pedido de aproveitamento de49

certificado de proficiência na língua inglesa dia 10 de setembro. Foi apresentado teste de50

proficiência em Inglês realizado pelo Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG,51

sendo válido até dia 01 de outubro de 2020. Apesar da reunião de colegiado ter ocorrido52

após a data de vencimento do certificado, o pedido de aproveitamento foi aprovado pelo53

Colegiado, com abstenção da Profª Priscila Totarelli. 09 - Apreciação de Proposta para54

auto avaliação do Programa de Pós graduação em Ciências Morfofuncionais - A profª55

Erika Alvarenga informou que era preciso realizar a auto avaliação do PPGCM, após56

discussão do Colegiado deliberou-se que seria enviado aos docentes a Ficha de Avaliação57

2017-2020 CAPES da área CBII para que tenham ciência e possam auxiliar na melhoria do58

PPGCM. Será construído formulário de avaliação docente e discente para o PPGCM como59

método de auto avaliação do Programa. 10 - Realização do 4º Encontro de60

Morfofisiologia em 2021: Sendo o Evento de ocorrência bienal e tendo em vista que não61

foi possível ocorrer em 2020 devido a pandemia da Covid-19, deliberou-se que o mesmo62



deverá ocorrer de forma on line já que o contexto de pandemia não tem previsão de término.63

Faz-se necessário verificar se as plataformas disponíveis pela UFSJ são capazes de ofertar o64

evento de modo gratuito. Mediante consulta aos docentes e discentes será então formado a65

comissão de organização e as subcomissões,sendo que a profª Raquel irá realizar a consulta66

via formulário para também verificar as sugestões de temas com docentes e discentes.67

Deliberou-se também que é prudente antecipar o evento para março ou abril (final do 2º68

Ensino Remoto Emergencial). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu,69

Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, coordenadora do Programa de Pós-Graduação70

em Ciências Morfofuncionais, lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será71

assinada pelos presentes.72

73

São João del-Rei/MG, 06 de outubro de 2020.74

75

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga76

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto77

Profª. Priscila Totarelli Monteforte78

Profª. Raquel Alves Costa79

Luiza Aparecida Ansaloni Chagas Pereira (representante discente)80
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