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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO Programa de Pós Graduação em Genética e Biologia
Molecular DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Aos vinte dias do mês de março do
ano de dois mil e dezoito, às 9:30 horas, no Anfiteatro do ICB I, reuniram-se os membros do PGBM.
Fizeram-se presentes os seguintes membros: Célia Maria de Almeida Soares, Clayton Luiz Borges,
Daniela de Melo e Silva, José Alexandre Diniz-Filho, Juliana Alves Parente-Rocha, Mariana Pires
Campos Telles, Rosane G. Collevatti, Thannya Nascimento Soares e Thiago Lopes Rocha, além do
representante discente Lucas Vieira. Justificaram a ausência os professores, Alexandre Melo Bailão,
André C. Amaral, Ângela Adamski da Silva Reis, Aparecido Divino da Cruz, Elisângela de Paula
S. Lacerda, Evandro Novaes, Juliano Domiraci Paccez, Maristela Pereira, Michelle Rocha Parise e
Mirelle Garcia Silva Bailão. Constatada a presença de número legal de professores, o Prof.
Reginaldo Nassar Ferreira, Diretor do ICB, abriu a reunião e promoveu a consulta aos docentes
referentes à eleição da Coordenadoria do PGBM. Os professores Clayton e Juliana se
recandidataram para a nova gestão. O professor Reginaldo consultou os docentes presentes e os
Professores Clayton Luiz Borges e Juliana Alves Parente-Rocha foram reconduzidos, por
unanimidade, para mais um mandato de dois anos. Realizada a eleição, o coordenador Clayton
Borges iniciou a reunião dando informes sobre o preenchimento do relatório Sucupira 2017 que foi
finalizado e sobre a resolução e atualizações de pendências do SIGAA strictu sensu. A Profa.
Mariana e a Professora Rosane sugeriram que o preenchimento do sucupira seja feito de maneira
compartilhada e contínua dentre os docentes via planilha a ser padronizada e compartilhada. O
coordenador submeteu a ata 02-2018 a apreciação e a mesma foi aprovada por unanimidade. O
coordenador colocou em discussão os Critérios para oferta de vagas nos processos seletivos do
PGBM. Após discussão, foram ajustadas alguns critérios e a resolução será publicada no sítio do
PGBM. Ficou decidido também que, antes de cada edital, a coordenadoria do PGBM vai consultar
os docentes sobre o interesse de ofertar e o número de vagas que serão ofertadas. Além disso, a
coordenadoria solicita aos docentes que orientem os candidatos no sentido que não há
comprometimento de vínculo de orientação pois, a distribuição das orientações serão feitas em
reunião da CPG. A presente ata foi lavrada e assinada por todos os presentes acima nominados e
referenciados.

