REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REDE BIONORTE

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO GERAL DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REDE DE BIODIVERSIDADE
E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL (COLG-PG).
No dia 25 de janeiro de dois mil e vinte e um, às 09:00 horas (horário de Brasília),
realizou-se via web conferência na plataforma Google Meet, a trigésima oitava reunião
do Colegiado Geral do PPG-BIONORTE (COLG-PG), presidida pela Coordenadora
Geral do PPG-BIONORTE – Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque.
Estiveram presentes na reunião os Coordenadores: Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruiz
Rodriguez (CoE-AC), Prof. Dra. Carolina Rodrigues da Costa Doria (CoE-RO), Prof.
Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos (CoE-AP), Prof. Dr. Emerson Adriano
Guarda (CoE-TO), Prof. Livre-docente Sandro Percario (CoE-PA). Participaram
também da reunião os Vice-Coordenadores Profa. Dra. Eloísa Helena de Aguiar
Andrade (CoE-PA) e Profa. Dra Cintia Mara Costa de Oliveira (CoE – AM), o docente
Prof. Jair Max Furtunato Maia, a representante discente Albeane Guimarães Silva,
além da Secretária Executiva, Profa. Alcina Vieira de Carvalho Neta. A Coordenadora
Geral iniciou a reunião recepcionando a todos e em seguida passou a abordar os
assuntos da pauta.
1. PAUTA
1. Informações Gerais
2. Relatório sucupira: Leitura e ajustes dos textos produzidos pelos
grupos de trabalho do COLG.
3. Definições sobre as defesas das turmas de 2017 e qualificação das
turmas de 2018;
4. Outros Assuntos.
2. DELIBERAÇÕES
2.1 A Coordenadora iniciou a reunião de COLG repassando ao colegiado o documento
de área atualizado, que sofreu algumas alterações recentes pelo comitê de área da
Biotecnologia/CAPES, chamando a atenção aos itens novos, a inclusão dos
destaques e os pesos e percentis.
2.2 As atividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho do PPG-BIONORTE na
construção do relatório sucupira foram apresentadas pela secretária executiva, profa.
Alcina Vieira, que mostrou os itens já finalizados. Contudo, a grande maioria
permanecia com seus textos ainda sendo produzido pelos respectivos coordenadores
responsáveis. Nesse contexto, foi solicitado que os grupos de trabalho comentassem
sobre suas dificuldades na produção desses textos e quais informações quantitativas
do PPG-BIONORTE poderiam auxiliá-los nessas produções. Diante das demandas
compartilhadas foi deliberado que fossem construídas planilhas pelo administrador do
sistema (César de Oliveira Hiragi) e pelo prof. Jair Maia com as informações
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necessárias a serem utilizadas pela maioria destes textos em andamento, que dariam
um suporte mais eficiente aos grupos de trabalho do Sucupira PPG-BIONORTE.
Sendo assim, foi a partir de então, estabelecido um novo prazo para envio dos textos
até o final de janeiro de 2021.
2.3 Sobre as definições referentes às datas limites para defesas da turma de 2017 e
qualificação da turma de 2018.
A turma de 2017 deveria finalizar as defesas de teses até fevereiro de 2021, assim
como as qualificações da turma de 2018 deveriam ser finalizadas até agosto de 2020
(já que segundo o Art.32 do Edital, aprovado em junho/2017, que rege às normas
dessa turma, estabelece o prazo até o final do quinto período para a qualificação),
contudo diante das paralizações laboratoriais ocorridas durante a pandemia no ano
de 2020, surgiu uma demanda relatada pela CoE-PA, também ocorrida em outros
estados do PPG-BIONORTE, de prorrogação tanto da defesa para turma 2017,
quanto das qualificações para a turma de 2018. O prof. Sandro Percário (CoE-PA)
após apresentar a situação do estado que recebeu numerosos pedidos de
prorrogação de ambos os processos (defesa e qualificação) sugere a oficialização de
um prazo para todo o programa de (6) seis meses. Após discussão do COLG sob o
assunto, foi aprovada a sugestão do coordenador da CoE-PA e deliberado portanto a
prorrogação tanto da defesa de tese aos alunos da turma 2017, quanto da qualificação
da turma 2018 em seis meses: até 31/08/2021 para as defesas das teses da Turma
2017 e até 26/02/2021 as qualificações da Turma 2018. Ao final da discussão,
destacou-se que o prazo não se refere a prorrogação de bolsa, em que a
responsabilidade de decisão sobre bolsa cabe a CAPES, que até o momento se
pronunciou apenas em relação a turma de 2016.
2.4 Outros Assuntos
O prof. Cleydson Breno fez a proposta de ficar como responsável pela disciplina de
Seminários, para que esta fosse vinculada a um evento realizado no CoE-Amapá,
proposta também feita no início da reunião pela CoE-PA, assunto que ficou de ser
discutido em outro momento pelos professores de ambos os estados para que
fizessem um planejamento da disciplina compartilhada por ambos.
A coordenadora também solicita aprovação do cronograma do primeiro semestre de
2021, que foi aprovado por unanimidade.
Após a sugestão do estabelecimento do dia e horário das reuniões mensais de COLG,
ficou acertado que as reuniões poderiam ser realizadas nas quintas pela manhã, com
a flexibilidade de alteração, caso necessário.
Nada mais havendo a tratar, após deliberação final, a Coordenadora Geral deu por
encerrada a primeira reunião do ano às 11:00h do dia 21 de janeiro de 2021, realizada
em plataforma virtual.
Membros Presentes:
Coordenadora Geral: Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque
Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruiz Rodriguez
Prof. Dra. Carolina Rodrigues da Costa Doria
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Prof. Dra. Cintia Mara Costa de Oliveira
Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos
Prof. Dra. Eloísa Helena de Aguiar Andrade
Prof. Dr. Emerson Adriano Guarda
Prof. Dr. Jair Max Furtunato Maia
Prof. Livre-docente Sandro Percário
Representante discente: Albeane Guimarães Silva
Secretária Executiva: Profa. Dra. Alcina Vieira de Carvalho Neta

________________________________________________________
Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque
Coordenadora Geral do PPG-BIONORTE
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