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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO Programa de Pós Graduação em Genética e Biologia 

Molecular DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Aos três dias do mês de Outubro do ano de 

dois mil e dezoito, às 9:30 horas, na Sala 13 do ICB IV, reuniram-se os membros do PGBM. Fizeram-se 

presentes os seguintes membros: Alexandre Melo Bailão, Clayton Luiz Borges, Juliana Alves Parente-

Rocha, Juliano Domiraci Paccez, Mirelle Garcia Silva Bailão, Thannya Nascimento Soares e Thiago 

Lopes Rocha, além do representante dos discentes Andrezza Arantes Castro e Kassyo Lobato P. da Silva 

e a servidora Lilia Fernanda Fernandes Duarte Barbalho. Justificaram a ausência os professores, André C. 

Amaral, Ângela Adamski da Silva Reis, Aparecido Divino da Cruz, Célia Maria de Almeida Soares, 

Daniela de Melo e Silva, Elisângela de Paula S. Lacerda, Evandro Novaes, José Alexandre Diniz-Filho, 

Mariana Pires Campos Telles, Maristela Pereira, Michelle Rocha Parise e Rosane G.  Collevatti. 

Constatada a presença de número legal de professores, o coordenador Clayton Borges iniciou a reunião 

dando informes sobre a nova servidora da secretaria do PGBM que tomou posse, bem como do resultado 

dos editais FAPEG. O coordenador submeteu a ata 04-2018 a apreciação e a mesma foi aprovada por 

unanimidade. A professora Mirelle fez a leitura dos processos de aproveitamento de crédito solicitados 

pelos estudantes (Moisés, Jéssica, Roumayne, Wanderson Junior e Lorrayne). As solicitações foram 

avaliadas segundo resolução do PGBM e aprovadas por unanimidade pela CPG.  O coordenador colocou 

em discussão a solicitação de prorrogação de prazo de defesa de produto final da estudante Fernanda Fraga 

Rosa, a qual solicitou mais 6 meses de prorrogação (tendo já obtido 3 meses). Após discussão ficou 

autorizada a prorrogação de 4 meses para a referida estudante de doutorado.  Posteriormente foi discutida 

a utilização da verba Proap. Alguns recursos ficaram em espera por possíveis bancas ainda não definidas 

e foi autorizado o auxílio de R$ 3.000,00 para a estudante Victoria Borges para participar de missão de 

estudos fora do estado de Goiás por 3 meses. O edital para seleção de estudantes do PGBM 2019-1 foi 

discutido e os docentes encaminharão suas disponibilidades em oferta de vagas neste edital. Foi solicitado 

pela CPG que seja incluída a discussão sobre acompanhamento de estudantes na próxima reunião do 

PGBM.  Nos informes o Coordenador relatou que o Projeto de extensão com a FEFD está em fase final e 

turmas de atividades esportivas voltadas pra a pós graduação serão disponibilizadas. A presente ata foi 

lavrada e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. 


