
 

 

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCM 1 

Aos 28 dias do mês de abril 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, Raquel Alves Costa e a 6 

representante discente Geniane Viana Rabelo. A Coordenadora expôs a pauta da reunião 7 

tendo sida aprovada conforme segue: 01- Informes:  A coordenadora profª Érika informou 8 

que: a. Faz-se necessário realizar o processo de votação on line para representante discente 9 

visto que a Portaria da atual representante encerra-se em 02/05/2020. A profª Raquel se 10 

dispôs em fazer o edital de seleção; b. Não houve até o momento nenhum repasse da PROPE 11 

sobre retorno das atividades, sendo necessário que todos aguardem posicionamento; c. Foi 12 

realizado em tempo hábil a entrega do relatório Coleta ano base 2019 na plataforma Sucupira.  13 

02- Apreciação de relatos de acompanhamento dos discentes: Filipe Resende e Júlio 14 

Panzera: A profª Flávia relatou que foi solicitado novo formulário em 30 e 60 dias ao 15 

discente Filipe, o mesmo apresentou novo formulário para avaliação, sendo que juntamente 16 

a orientadora foram informados ausência de resultados no 1º.. O colegiado segue aguardando 17 

o formulário preenchido com resultados para avaliação e aprovação para próxima reunião 18 

ordinária do colegiado do PPGCM. A profª Raquel relatou que o discente Júlio Panzera 19 

apresentou novo relatório, tendo em vista a apresentação de relatório considerado insuficiente 20 

para aprovação, porém o orientador do discente Júlio (prof. Paulo Henrique de Almeida 21 

Campos-Júnior) não considerou suficiente, sendo assim, foi solicitado novo relatório em 30 22 

dias o qual foi apresentado em tempo hábil. O discente enviou em último relatório o protótipo 23 

de artigo. Sendo assim, o discente Júlio foi aprovado por cumprir as solicitações da docente 24 

avaliadora e que no momento encontra-se em acompanhamento. 03- Apreciação do Edital 25 

de seleção discente 2020: O colegiado fez leitura do edital prévio, sendo o mesmo 26 

amplamente discutido, com realizações de correções e alterações; porém não foi possível 27 

finalizar o edital sendo deliberado que o colegiado irá trabalhar no edital até próxima reunião 28 

ordinária para que assim possa ser aprovado. Durante a leitura do edital foram levantados 29 

questionamentos que deveriam ser sanados até proxima reunião pela coordenação junto à 30 

PROPE e NEAD. 04- Prazos de entrega de protótipo de dissertação e defesas para turma 31 
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2018: O colegiado deliberou que os prazos devem ser mantidos até que seja emitido resolução 32 

pela PROPE prorrogando o prazo de defesa. 05- Disciplinas 2020.1: a coordenadora profª 33 

Érika expôs que não há previsão de retorno às atividades acadêmicas da Pós graduação 34 

conforme a Resolução nº002 de 17 de março de 2020. A representante discente Geniane 35 

expôs que há alunos que precisam cumprir créditos para obtenção do título de mestre 36 

conforme Art.46 da Resolução nº23 de 23 de outubro de 2017. A coordenadora profª Erika 37 

buscará informações junto à PROPE, se o aluno pode defender a dissertaçao sem ter 38 

cumprido todos so créditos obrigatórios. sendo informado em próxima reunião ordinária.  39 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Érika Lorena Fonseca Costa de 40 

Alvarenga, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, 41 

lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 42 

São João del-Rei/MG, 28 de abril de 2020. 43 

 44 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga  45 

Profª. Flávia Carmo Horta Pinto  46 

Profª. Priscila Totarelli Monteforte 47 

Profª. Raquel Alves Costa  48 

Geniane Viana Rabelo (Representante discente) 49 
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