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ATA DA VIo REUNIÃO ORDINÁRIA/2011 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E ESTRUTURAL APLICADAS. 2 

Ao vigésimo dia de setembro de dois mil e onze, às doze horas, na Sala de Reuniões 2B 38, 3 

reuniram-se ordinariamente e sob a presidência do Coordenador do Programa de Pós-4 

Graduação em Biologia Celular Estrutural Aplicadas, Professor Doutor Paulo Rogério de 5 

Faria, estando presentes os conselheiros relacionados no final desta ata. Iniciou a reunião 6 

com a palavra do Prof. Dr. Paulo Rogério de Faria agradecendo a presença de todos e 7 

justificando a ausência da secretária por uma questão de ordem estrutural. A reunião 8 

transcorreu da seguinte forma. 1. Aprovação de 3º, 4º, 5º ATA: Não ocorreu porque as 9 

mesmas não foram encaminhadas a tempo pela Secretaria do Programa. 2. Informes: 2.1. 10 

O coordenador informou aos membros que nos dias 17-19 de outubro desse ano haverá uma 11 

reunião com todos os coordenadores dos programas de pó-graduação da Área de Ciências 12 

Biológicas I na CAPES. 2.2. O coordenador comunicou que o projeto da UFU referente ao 13 

Edital Pró-equipamentos da CAPES, na qual o programa apoiou uma das propostas, foi 14 

aprovado pela CAPES na íntegra. O Prof. Marcelo E. Beletti aproveitou a oportunidade 15 

para comentar que esteve com o Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Prof. Dr. Alcimar 16 

Barbosa, para solicitar auxílio a PROPP para compra de navalha de diamante para 17 

ultramicrotomia, o que não foi possível porque o pró-reitor disse que não tinha verba para 18 

compra do material. Disse também que nem sabia da existência de microscópio eletrônico 19 

de transmissão na UFU. 2.3. O coordenador comunicou que o auxílio financeiro aprovado 20 

em reunião de colegiado ao discente Marlus para participação em evento científico no 21 

México foi cancelado a pedido do próprio discente porque não teria condições de se 22 

deslocar de São Paulo ao México com verba própria, visto que a PROPP negara o seu 23 

pedido, como o fez com o pedido do seu orientador, o Prof. Cláudio Vieira. 2.4. O 24 

coordenador relatou a conquista de mais 3 bolsas CAPES nível mestrado, as quais já foram 25 

distribuídas aos discentes de acordo com critério aprovado por esse colegiado, ou seja, de 26 

acordo com a classificação no exame de seleção de ingresso, respeitando as 27 

normas de elegibilidade para recebimento de bolsa, de acordo com o 28 

regimento. Os alunos contemplados foram: Romualdo, Marlus e Izabela. Disse que 29 

apenas uma aluna, Fernanda, está ainda sem bolsa. 2.5. O discente Daniel Moreira 30 

questionou o coordenador sobre a sua participação em Conselho de Unidade. O 31 

coordenador bem como o Prof. Marcelo E. Beletti explicaram que isso está na dependência 32 

da aprovação do novo Regimento do ICBIM. 3. Ordem do Dia. 3.1. Foi aprovado o auxílio 33 
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financeiro à discente Débora de Oliveira Santos, mas com a ressalva que o mesmo poderá 34 

não ser aprovado pelo sistema SCDP, tendo em vista que o prazo de no máximo 10 dias 35 

entre o pedido e a viagem ser uma exigência do sistema, mas o Prof. Alberto Moraes 36 

confirmou nas regras do SCDP que pedidos feitos fora desse prazo mínimo podem ser 37 

aceitos desde que exista justificativa. 3.2. Antes de iniciar a discussão desse item, o 38 

coordenador explicou inicialmente que o item 3.3 tinha relação direta com o  item 3.2 e foi 39 

pautado após uma conversa com o presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Celular. 40 

Sobre essa conversa, o coordenador explicou que, recentemente, o presidente da sociedade 41 

brasileira de biologia celular, Dr. Wilson Savino, entrou em contato para falar sobre a 42 

possibilidade de se realizar uma jornada em Uberlândia, com a participação direta do nosso 43 

programa. Ele explicou também que isso está sendo uma ação da Sociedade e que tem os 44 

seguintes propósitos: interiorizar a sociedade e auxiliar os programas de pós-graduação 45 

emergentes na área. Disse também que essa jornada já fora realizada em algumas cidades e 46 

a próxima seria na UFRGS, Porto Alegre. Nessa conversa, o coordenador explicou a ele 47 

que estávamos pensando em fazer um workshop em agosto de 2012, idéia inclusive já 48 

aprovada pelo colegiado. No entanto, ele ponderou, dizendo que acharia mais prudente 49 

fazer os dois eventos não isoladamente, mas em conjunto, e de preferência em maio de 50 

2012, antes do Congresso Mundial de Biologia Celular, o qual ocorrerá em julho de 2012. 51 

O coordenador, nesse momento, se comprometeu em discutir a idéia no colegiado e que 52 

manteria contato na medida em que as ações fossem acontecendo. Após essas 53 

considerações, o coordenador, questionou o colegiado de discutir o item 3.3 junto com o 54 

item 3.2, o que foi aprovado por todos. Assim, após outras considerações levantadas pelo 55 

coordenador, ficou decidido que faríamos o workshop junto com a jornada. Além disso, 56 

ficou também decidido que a comissão organizadora será composta por quatro docentes e 57 

dois discentes. Nesse sentido, nomes para compor a comissão organizadora do evento 58 

foram apresentados pelos membros do colegiado, a saber: Profa. Dra. Tatiana Carla 59 

Tomiosso, da Histologia, Prof. Dra. Renata Graciele Zanon, da Anatomia, Prof. Dr. Sérgio 60 

Vitorino Cardoso, da Patologia Odontológica. Outro nome de docente, representando o 61 

ARFIS, ficou de ser encaminhado pelo Prof. Dr. Luiz Borges Bispo da Silva ainda nesta 62 

semana. Ficou também sob a responsabilidade do representante discente fazer uma consulta 63 

aos seus pares e encaminhar dois nomes ainda nessa semana. Assim, foram colocados em 64 

votação os nomes já sugeridos, os quais foram aprovados por unanimidade. Os demais 65 

nomes quando encaminhados ao coordenador, serão repassados aos membros do colegiado 66 

por e-mail para consulta final. 4. Outros. Foi apresentada uma proposta pelo coordenador 67 
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sobre a utilização do dinheiro restante de diárias e passagens para o ano de 2011 para 68 

convidar professores de renome para ministrar palestras aos alunos do programa, tendo em 69 

vista que, em consulta aos discentes, os mesmos disseram que não haveria, até o final do 70 

ano, participação em evento científico com apresentação de trabalhos . Todos concordaram 71 

e de imediato o Prof. Luiz Borges já sugeriu a vinda do Professor Marcus Rossi da 72 

Faculdade de medicina de Ribeirão Preto-USP. Todos concordaram e o coordenador 73 

ponderou solicitando ao Prof. Luiz Borges que fizesse o convite em meados de outubro até 74 

termos certeza do quanto sobrará desse dinheiro. O Prof. Beletti explicou a situação do 75 

discente Daniel XXXX de que provavelmente largará o programa por problemas com o 76 

orientador e também porque não teria outro orientador no programa. O Prof. Luiz Borges 77 

sugeriu a criação de cursos de verão e inverno com a participação direta dos discentes do 78 

programa, como vem acontecendo em várias instituições.  79 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. Para constar, lavrei esta ata 80 

que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, Paulo Rogério de Faria, na qualidade de 81 

Coordenador do Programa Pós Graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas, e 82 

pelos membros do Colegiado..  83 

Prof. Dr. Paulo Rogério de Faria ( Coordenador) _______________________________ 84 

Prof. Dr. Marcelo Emílio Beletti_____________________________________________ 85 

 Prof. Dr. Alberto da Silva Moraes_____________________________________________ 86 

 Prof. Dr. Luís Borges Bispo da Silva__________________________________________ 87 

 Profa. Dra. Renata Graciele Zanon_____________________________________________ 88 

Ac. Daniel Moreira Silva ____________________________________________________ 89 


