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

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO GERAL DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REDE DE BIODIVERSIDADE
E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL (COLG-PG).
No dia 25 de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14:00 h (horário de Brasília),
realizou-se via web conferência na plataforma Google Meet, a trigésima nona 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. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos (CoE-AP), Prof.
Dr. Emerson Adriano Guarda (CoE-TO), Prof. Dr. Glécio Machado Siqueira (CoE-MA),
Prof. Dr. Hector Henrique Ferreira Koolen (CoE – AM), Prof. Dr. João Carlos de Souza
Maia (CoE-MT), 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, 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
1.1 Informações Gerais;
1.2 Situação dos Grupos de Trabalho sobre a PROPOSTA DO
PROGRAMA - Ficha do Sucupira: Grupos faltando entregar;
1.3 Decisão Solicitação de defesa de Tese de 3 alunos da Turma 2016 do
CoE-AM;
1.4 Desligamento: Discussão sobre a situação dos Alunos Turma 2016 e do
aluno Ulysses Barbosa (Turma 2018) do AM;
1.5 Revisão do modelo de tese do PPG-BIONORTE e das normativas I e IV
do programa;
1.6 Desligamento da discente Alcyone Paredes (turma 2019);
1.7 Outros Assuntos.
2. DELIBERAÇÕES
2.1 A Coordenadora iniciou a reunião de COLG repassando ao colegiado a
prorrogação estabelecida pela CAPES para o envio do relatório sucupira que ficou
estabelecida para o mês de abril.
2.2 A situação das atividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho do PPGBIONORTE na construção do relatório sucupira foi apresentada novamente pela
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profa. Alcina Vieira (Secretária Executiva do PPG-BIONORTE), com a demonstração
dos “prints” de tela da proposta do programa no Relatório Sucupira. Mais uma vez foi
demonstrada que ainda restavam muitos itens a serem escritos, atualizados,
melhorados e/ou ajustados, assim como novos itens que foram melhor esclarecidos
pela Área da Biotecnologia. Os Coordenadores mais uma vez colocaram suas
dificuldades e demandas que tem com este novo formato de relatório sucupira e
novamente a Coordenação Geral se disponibilizou a fornecer as ferramentas
necessárias ao desenvolvimento dos textos pelos Coordenadores que estavam
efetivamente participando desse processo de escrita do relatório sucupira. Diante
disso, foi estabelecido novo prazo para o retorno do material do relatório sucupira,
deliberado para o dia 06.03.2021, prazo máximo possível para compilação e ajustes
do texto final do sucupira referente ao quadriênio.
2.3 O Colegiado Geral do PPG-BIONORTE deliberou que as três alunas da turma
2016, em questão fossem avaliadas individualmente, diante de cada situação
apresentada e diante disso foi determinado que:
A discente Suelen Dias da Silva (possui um artigo publicado em revista Qualis B3 que
possuía melhor qualificação, contudo houve uma mudança no nome da revista, que
provavelmente, em função da mudança do nome da revista, acabou sendo penalizada
pela recente mudança no Qualis) que solicitou defesa para 25.03.2021, poderá
defender com a produção apresentada na data por ela proposta, e as discentes Kely
da Silva Cruz (possui artigo publicado Qualis B1 e capítulo de livro) e Maria Aparecida
da Silva (possui aceite de artigo Qualis B2) que solicitaram a defesa para 9/12 de abril,
poderão defender suas teses, contudo até a data do dia 31.03.2021.
2.4 Após extensa discussão sobre o assunto, e avaliadas variadas propostas de
solução à referida situação, o COLG-PPG-BIONORTE deliberou que os alunos de
2016, poderão prorrogar por até 6 meses seu doutoramento para efetivarem a sua
defesa e caso essa defesa de tese não ocorra em tempo, serão compulsoriamente
desligados.
O caso específico do discente Ulysses Barbosa (Turma 2018) do AM, que deveria ter
qualificado em agosto de 2020 e solicitou prorrogação da qualificação, embora não
tenha se matriculado no sistema Bionorte nem no segundo semestre de 2019, nem
no segundo semestre de 2020. O mesmo não concluiu suas disciplinas obrigatórias e
possui apenas 10 créditos optativos relativos a aproveitamento de créditos. O
orientador do aluno está afastado (licença para tratamento de saúde há quase dois
anos) e diante de toda a situação o discente solicita mudança de orientação. Após
alguns questionamentos sobre a situação foi deliberado pelo COLG que fosse
realizada uma consulta ao orientador (prof. Tadei) e ao discente para maiores
esclarecimentos, ficando este assunto previsto para nova avaliação colegiada.
2.5 Sobre a revisão do Modelo de Tese e das Instruções Normativas 1 e 4, foi
deliberado que a comissão do colegiado do PA, que inicialmente solicitou a pauta da
necessidade de revisão das referidas normativas, apresentasse uma proposta de
modificações à estas normativas e ao modelo de tese do BIONORTE, que seriam
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posteriormente apresentadas ao Colegiado Geral do PPG-BIONORTE, discutidas e
homologadas após análise e aprovação pelo COLG.
2.6 Sobre o ponto de pauta referente ao desligamento da discente Alcyone de Oliveira
Paredes da turma 2019. Foi solicitado ao COLG que referendasse a decisão de
desligamento da discente mediante situação apresentada pelo Coordenador da CoEMA, prof. Glécio Siqueira e confirmadas pela orientadora profa. Alcina Vieira, onde a
discente, bolsista nos anos de 2019 e 2020 pela UEMA (bolsa esta, cancelada por
ausência das atividades acadêmicas) se afastou das atividades acadêmicas ainda no
final do ano de 2019, o que foi continuado no ano de 2020, não apresentou relatórios
mensais, não se matriculou em 2020 e embora tenha sido procurada pelo coordenador
e orientadora para que justificasse e documentasse sua ausência (conforme relatado
informalmente ao telefone pela aluna por motivo de saúde), não atendeu as
solicitações informais, aos convites para reuniões online. O colegiado estadual
portanto determinou que fosse encaminhado pela CoE-MA um documento formal por
email e correio com aviso de recebimento de que seria iniciado o processo de
desligamento da discente do programa, contudo nenhuma dessas documentações
formais resultou em apresentação de documento que a amparasse diante da postura
de afastamento apresentada. Diante de todo essa situação apresentada, o COLG
decidiu que após todas as tentativas de resolver a referida questão, a não
apresentação da documentação solicitada justifica a homologação do desligamento
da discente Alcione de Oliveira Paredes.
2.7 Outros Assuntos
A Coordenadora Geral finalizou a reunião anunciando o início das atividades
acadêmicas do programa em 2021, com a recepção dos alunos novos e a aula Magna
a ser ministrada pelo Prof. Dr. Jair Max Furtunato Maia no dia: 12/03/2021 dando início
ao calendário de disciplinas do PPG-BIONORTE em 2021. Nada mais havendo, após
deliberação final, a Coordenadora Geral desejou saúde a todos, e deu por encerrada
a reunião às 16:40h do dia 25 de fevereiro de 2021, realizada em plataforma virtual.
Membros Presentes:
Coordenadora Geral: Profa. Dra. Patrícia Maia Correia de Albuquerque
Prof. Dr. Anselmo Fortunato Ruiz Rodriguez
Profa. 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. Glécio Machado Siqueira
Prof. Dr. Hector Henrique Ferreira Koolen
Prof. Dr. Jair Max Furtunato Maia
Prof. Dr. João Carlos de Souza Maia
Prof. Livre-docente Sandro Percário
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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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