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ATA 01/2019

Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação (PPGBio) do

IF Goiano – Campus Rio Verde

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta minutos,

reuniram-se na Sala de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto -

Campus Rio Verde, os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e

Conservação (PPGBio) abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 – Aprovação instalação de banca:

as instalações de Alex Rios, Tainara Furtado e Daniela Ataídes foram aprovadas. 2 - Planos de curso

2018/02: foram aprovados os planos de curso de 2018/02 e definiu-se que só serão levados ao

colegiado os planos que tiverem questões específicas, que necessitem da ponderação do mesmo. 3 -

Aproveitamento disciplinas: foram aprovados os pedidos de aproveitamento de Elaine Divina, Roberta

Teixeira, Rhayane Alves e Leonice Oliveira. 4 – Trancamento/Inclusão de disciplina: foi aprovado o

pedido de Nathan Pereira, Letícia Prates e Elaine Divina. 5 - Pedidos de prorrogação de defesa: foram

aprovados os pedido de: Alisson Valentim – 30 dias; Marcela Melo – 30 dias; Maryana Oliveira – 60 dias.

O pedido de Ana Karolina não foi aprovado pelo Colegiado. 6 - Qualificação/seminários: definiu-se que o

Seminário ocorrerá no primeiro semestre e a Qualificação no terceiro semestre. Seguindo os moldes dos

demais programas, não terá membros externos vindos de outras cidades e será como uma disciplina,

para não onerar as secretarias. 7 - Desligamento do programa: confirmado pelo colegiado o

desligamento do discente Janaílson Leônidas, por não defender sua dissertação após todos os prazos

concedidos pelo colegiado e desistência por parte da orientadora, já que o discente não cumpriu o

estabelecido. 8 - Pedido de desligamento docente: foi lido o pedido de desligamento do prof. Christiano,

que foi aceito pelo colegiado. 9 - Pedido de credenciamento docente: o pedido de credenciamento da

prof.ª Luiza Luanna Amorim Purcena foi indeferido por dificuldades operacionais e por não atender os

requisitos de credenciamento. Foi aprovado o credenciamento do prof. Fernando Henrique Antoniolli

Farache a convite como docente colaborador. A Docente Paula Fabiane passou a colaboradora e a

docente Luzia Francisca foi descredenciada, por não atingir os índices de produção necessários. 10 -

Cadastro novas disciplinas: o prof. Jânio propôs duas disciplinas enquanto tópicos especiais, que foram

aprovadas pelo colegiado: Tópicos especiais em Princípios da Mastozoologia no semestre 01/2019 e

Tópicos especiais em Coleções Biológicas no semestre 02/2019. 11 - Assuntos gerais: Foram

apresentados os pedidos de cancelamento da multa devido atraso na entrega da versão final dos

discentes Alex Batista Moreira Rios e Dayane Gomes de Oliveira, devido os documentos assinados

pelos membros das respectivas bancas, que participaram via videoconferência, ter demorado a chegar

em Rio Verde. Sem mais a declarar, eu, Juliana de Fatima Sales, lavrei a presente ata e a assino, a qual

será também assinada pelos demais membros do colegiado presentes.
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Ata nº 2/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

ATA 02/2019

Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação (PPGBio) do

IF Goiano – Campus Rio Verde

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta minutos,

reuniram-se na Sala de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto -

Campus Rio Verde, os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e

Conservação (PPGBio) e convidado abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 – Homologação

resultado Processo Seletivo: Foi aprovada homologação processo seletivo, tendo sido quatro aprovados.

2 – Troca de orientação: a orientação da discente Nayara passou do prof. Christiano para o prof.

Fernando Farache e a da Juliana Bastos para o prof. Wellingthon Hanibal. A orientação da discente

Paula Gabriela permanece com o prof. Christiano, por solicitação do docente. 3 –

Credenciamento/Descredenciamento docente: foi aprovado o cadastrado do docente Wellingthon

Hanibal como colaborador. A docente Paula Fabiane foi descredenciada por motivo de produção. 4 –

Licença maternidade Ísis de Jesus Guerra Santos: deferido pedido de licença. Sem mais a declarar, eu,

Lia Raquel de Souza Santos Borges, lavrei a presente ata e a assino, a qual será também assinada

pelos demais membros do colegiado presentes.
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Ata nº 6/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

Ata de Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação
(PPGBio) do IF Goiano – Campus Rio Verde

Nº 03/2019

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos,

reuniram-se na Sala de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto -

Campus Rio Verde, os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e

Conservação (PPGBio) e convidado abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 – Pedido de

prorrogação de defesa Maryana: foi aprovado o pedido de prorrogação de defesa, tendo como o prazo

máximo até o dia vinte e quatro de maio. 2 – Instalações de banca: foram aprovadas as instalações de

banca dos discentes: Aline Lara Bueno Nogueira, Ana Karolina Mendes Moreno, Alisson Montanheiro

Valentim, Leonice Oliveira Teodoro, Marcela Melo Peres Goulart e Perciliana Lara Bueno Nogueira

Franco. Apenas instalações de banca que tiverem alguma demanda específica irão para o Colegiado. 3

– Pedido de substituição de orientação discente Edson Ribeiro: a orientação do discente Edson Ribeiro

passou do prof. Diego para o prof. Matheus. 4 – Aproveitamento de disciplinas: foram aprovados os

aproveitamentos de disciplinas das discentes Rhayane Alves e Sabrina Emanuella. 5 – Solicitação de

disciplina - Diego: foi aprovada a disciplina de Morfogênese de Plantas. O prof. Alan sugeriu que a

disciplina seja ministrada de forma condensada, em módulos (em função da logística).  6 – Disciplinas

PPGBio: as disciplinas obrigatórias serão mantidas, e poderá de acordo com a carga horaria dos

docentes (tanto na graduação quanto na pós-graduação) acontecer como rodízio entre docentes do

PPGBio. Deverão ocorrer semestralmente. 7 – Assuntos gerais: a disciplina de Seminários terá rodízio e

ficará na responsabilidade do coordenador do curso. O prof. Alan comentou que é uma boa estratégia

para o curso, visto que o Coordenador tem que ter a visão geral dos projetos desenvolvidos no PPGBio.

Será elabora normativa de Exame Geral de Qualificação. Foi levantada a necessidade de maior

divulgação sobre o curso. A professora Lia marcará reuniões com cada comissão de modo a agilizar as

ações de cada uma delas junto ao PPGBio. Sem mais a declarar, eu, Lia Raquel de Souza Santos

Borges, lavrei a presente ata e a assino, a qual será também assinada pelos demais membros do

colegiado presentes.
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Ata nº 8/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

Ata de Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação
(PPGBio) do IF Goiano – Campus Rio Verde

Nº 04/2019

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos,

reuniram-se na Sala de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto -

Campus Rio Verde, os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e

Conservação (PPGBio) abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 – Revisão Processo Seletivo

PPGBio: Ficou decidido que serão mantidas as três etapas do processo seletivo, sendo que a Defesa de

Projeto de Pesquisa passará a ser eliminatória. Só será corrigida a avaliação de Interpretação de

Texto/Inglês se o candidato for aprovado na Defesa de Projeto de Pesquisa. 2 – Definição de Disciplinas

e Semestre de Oferta: decidiu-se que as disciplinas Projetos de Pesquisa e Estatística aplicada à

Biodiversidade, serão definidas como “disciplinas obrigatórias” e serão ofertadas no 1º e 2º semestres de

cada ano. As disciplinas Bioprospecção e Conservação da Biodiversidade, ofertadas no primeiro

semestre e, as disciplinas Identificação de Produtos Naturais e Ecologia e Conservação do Cerrado,

ofertadas no segundo semestre, passarão a compor o rol de disciplinas obrigatórias-eletivas. Assim, todo

aluno deverá cursar as disciplinas Projetos de Pesquisa e Estatística aplicada à Biodiversidade que

juntas somarão cinco créditos. Os sete créditos restantes, os discentes poderão escolher cursá-los entre

as disciplinas obrigatórias-eletivas.  3 – Normativa Qualificação:  a disciplina Seminários II foi alterada

para Qualificação, a qual será oferecida como disciplina, assim como era seminários II, de forma a

regularizar processos e conceitos avaliativos dos discentes matriculados na mesma. Na qualificação os

discentes apresentarão os resultados obtidos até o momento e serão avaliados pela banca. Em caso de

reprovação, haverá reavaliação. A Normativa de Qualificação ainda em elaboração, será apreciada

novamente em colegiado para deliberação final. Eu, Lia Raquel de Souza Santos Borges, lavrei a

presente ata e a assino, a qual será também assinada pelos demais membros do colegiado presentes.
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Ata nº 15/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

Ata de Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação
(PPGBio) do IF Goiano – Campus Rio Verde

Nº 05/2019

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na

Sala de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto - Campus Rio Verde,

os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação (PPGBio)

e convidado abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 – Pedido de trancamento Lucy: Decidiu-se

que, antes de deferir o pedido de trancamento, a coordenação do programa entrará em contato com a

discente. 2 – Normativa Qualificação: Prof. Lia Raquel leu a normativa de qualificação para discussão

com os membros do colegiado. Depois das sugestões feitas pelos demais membros, ficou decidido que

a Prof. Lia Raquel fará reformulações na normativa e encaminhará para os membros para aprovação na

próxima reunião de colegiado. A qualificação será oferecida como disciplina e será conduzida pelo vice-

coordenador do curso ou pelo coordenador, a depender da carga horaria dos docentes. 3 – Atualização

regulamento PPGBio: Sobre a disciplina Seminário, ficou decidido que o Projeto de Pesquisa será por

dois doutores (sendo que um deles o coordenador da disciplina seminário e mais um doutor) e mais um

discente do programa. O orientador presidirá a banca de defesa, no entanto não emitirá avaliação. Em

relação às disciplinas obrigatórias-eletivas, decidiu-se que as disciplinas obrigatórias somariam juntas

cinco créditos, as disciplinas obrigatórias-eletivas, no mínimo, sete créditos e o restante dos créditos

seriam distribuídos em disciplinas eletivas. Já em relação à Dissertação Impressa, o discente deverá

providenciá-la somente se os membros da banca solicitarem. Não poderão ser validadas correções de

linguagem feitas pelo orientador da dissertação, mesmo sendo revisor cadastrado (Proposta enviada aos

docentes via e-mail para sugestões). Sem mais a declarar, eu, Lia Raquel de Souza Santos Borges,

lavrei a presente ata e a assino, a qual será também assinada pelos demais membros do colegiado

presentes.
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Ata nº 18/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

Ata de Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação

(PPGBio) do IF Goiano – Campus Rio Verde

Nº 06/2019

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na Sala

de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto - Campus Rio Verde, os

membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação (PPGBio) e

convidado abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 – Oferta de duas novas disciplinas no PPGBio

(profs. Fernando Farache e Wellington Hannibal): Prof.ª Lia leu as ementas das disciplinas de

Biodiversidade Utilizando a Linguagem R, a ser ofertada pelo prof. Fernando Farache, e de Curso em

Ecologia do Cerrado, a ser ofertada pelo prof. Wellington Hannibal. Ambas foram deferidas. Em relação

à disciplina de Curso em Ecologia do Cerrado, por questões orçamentárias, deverá ser limitada entre

dez a doze discentes.  2 – Disciplina optativa (Fernanda Farnese): O pedido da prof.ª Fernanda Farnese

foi deferido, e a disciplina de Fisiologia do Estresse será inserida como disciplina optativa no Programa

de Graduação em Biodiversidade e Conservação. 3 – Alteração de oferta semestral de disciplina (Lucas

e Valdnéa): A professora Valdnéa solicitou que a disciplina de Estruturas Secretoras seja ministrada no

primeiro semestre e a disciplina de Anatomia Vegetal, no segundo semestre. Em ambas, a ementa e a

carga horária não serão alteradas. O prof. Lucas solicitou a mudança da disciplina de Princípios de

Fitorremediação para o segundo semestre. Ambos foram deferidos. 4 – Mudança de carga horária de

disciplina Métodos de Estimativa de Diversidade Genética: Foi deferido o pedido da prof.ª Luciana

Vitorino, e a disciplina de Métodos de Estimativa de Diversidade Genética, com carga horária de

quarenta e cinco horas, passará a ter carga horária de sessenta horas à partir do semestre 2/2019. 5 –

Prorrogação do prazo para defesa de dissertação (Franciele Kássia, Paula Gabriela e Renan Machado):

foi concedido o prazo de sessenta dias aos discentes Franciele Kássia, Paula Gabriela e Renan

Machado. Todos os discentes mencionados deverão apresentar suas dissertações até o dia trinta e um

de outubro de dois mil e dezenove. 6 – Solicitação de troca de orientação: A orientação do discente

Kauê Vergílio foi transferida do prof. Matheus para a prof.ª Levi Carina.  7 – Pedido de

Descredenciamento docente: Foi lido pedido de descredenciamento enviado pela profª. Juliana, sendo

aceito pelo colegiado. O prof. Alan e os demais membros do colegiado agradecem a profª Juliana pela

participação e contribuição para o Programa.  8 – Normativa Qualificação: Prof.ª Lia leu a normativa de

qualificação e a mesma foi aprovada pelos membros do colegiado.  9 – Regulamento Geral PPGBio:

Prof.ª Lia revisou o regulamento geral do PPGBio e o mesmo foi aprovado. Os tópicos revisados foram:

reestruturação da modalidade das disciplinas (obrigatórias, obrigatórias-eletivas e eletivas); forma de

deposição da dissertação (seguindo normativas do repositório institucional) e revisão textual da

dissertação. O regulamento deverá ser atualizado no site do programa.  10 – Homologação do processo

seletivo de 2019/2: Foi deferido o resultado final do processo seletivo 2019/2, tendo sido aprovado

apenas três candidatos. A orientação ficará da seguinte forma: Alex Marcelino ficará sob orientação da

prof.ª Luciana Vitorino, Ludmila Santos sob a orientação do prof. Fábio Dyszy, e Marielle Pedrosa sob



orientação do prof. Lucas Anjos. Os professores Fabiano e Alan comentaram que o processo seletivo de

2020/1 será antecipado para o segundo semestre de 2019. 11 – Assuntos Gerais: A coordenação do

programa entrou em contato com a discente Lucy para que não trancasse o curso, porém sem êxito.

Assim sendo, o pedido de trancamento da discente foi deferido. Sem mais a declarar, eu, Lia Raquel de

Souza Santos Borges, lavrei a presente ata e a assino, a qual será também assinada pelos demais

membros do colegiado presentes.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Fabiano Guimaraes Silva, PRO-REITOR - CD2 - PROPPI-REI, em 11/11/2019 18:54:03.

Alan Carlos da Costa, DIRETOR - CD3 - DPGPI-RV, em 17/09/2019 15:01:38.

Fabio Henrique Dyszy, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 02/09/2019 10:51:04.

Sebastiao Carvalho Vasconcelos Filho, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 28/08/2019 09:38:14.

Osvaldo Resende, COORDENADOR - FG1 - CPG-RV, em 27/08/2019 14:44:00.

Lia Raquel de Souza Santos Borges, COORDENADOR DE CURSO - FUC1 - UCPG-RV, em 26/08/2019 17:02:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/08/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

76181

d5b16ce513

INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Rio Verde

Rodovia Sul Goiana, Km 01, Zona Rural, None, RIO VERDE / GO, CEP 75901-970

(64) 3620-5600



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Ata nº 22/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

Ata de Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação

(PPGBio) do IF Goiano – Campus Rio Verde

Nº 07/2019

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta

minutos, reuniram-se na Sala de videoconferência no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste

Instituto - Campus Rio Verde, os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em

Biodiversidade e Conservação (PPGBio) e convidado abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 –

Avaliação do número de discentes matriculados nas disciplinas Anatomia Vegetal e Princípios da

Fitorremediação: Houve apenas dois alunos matriculados na disciplina de Princípios da

Fitorremediação. Em Anatomia Vegetal, dois alunos regulares estão matriculados e há um aluno

especial (que ainda não compareceu às aulas). A profa. Maria Andréia solicitou que estas matérias

sejam oferecidas, pois são imprescindíveis para sua orientanda Eliane Adriana. A discente está

matriculada em ambas as disciplinas e, somando-as, contabilizam oito créditos. Ademais, estas

disciplinas são específicas para a área de estudo da discente. A profa. Váldnea Casagrande também

solicitou que a disciplina ministrada por ela (Anatomia Vegetal) seja oferecida, visto a importância da

disciplina tanto para sua orientanda quanto para a orientanda da profa. Maria Andréia, e por ser

imprescindível para o andamento da dissertação das duas discentes. Em se tratando de um caso

específico e para não prejudicar as discentes, o pedido foi deferido.  2 – Aproveitamento de disciplina da

discente Kelly Maria: Pedido de aproveitamento de disciplina deferido. 3 – Proposta da nova disciplina

de Ecologia: Ficou decidido que, antes do deferimento do pedido de oferta da disciplina, a coordenadora

do curso conversará com a docente, a fim de verificar se não há sobreposição em relação à matéria de

Microbiologia Agrícola, do PPGCA. O pedido será analisado na próxima reunião de colegiado. 4 –

Assuntos Gerais: Sobre o Processo Seletivo, devido às dificuldades para inserção de documentação

pelo sistema, existe a possibilidade de que seja exigido menos documentos. Sobre a definição do novo

representante de turma, sugeriu-se que haja uma reunião entre os discentes do programa para nova

eleição. Sem mais a declarar, eu, Lia Raquel de Souza Santos Borges, lavrei a presente ata e a assino,

a qual será também assinada pelos demais membros do colegiado presentes.
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Ata nº 25/2019 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-RV/DG-RV/CMPRV/IFGOIANO

Ata de Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação

(PPGBio) do IF Goiano – Campus Rio Verde

Nº 08/2019

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta

minutos, reuniram-se na Sala 52 no prédio da Pesquisa e Pós-Graduação deste Instituto - Campus Rio

Verde, os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação

(PPGBio) e convidado abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 Definições da Reunião Docente: Foi

informado que o foco principal é fundir as duas linhas de pesquisa, pois não há previsão de

credenciamento de docentes. (Linha de Bioprospecção, 10% dos docentes e Ecologia e Conservação,

60% dos docentes nas linhas). Por este motivo, faz-se necessária a realização da descrição para uma

única linha de pesquisa, que envolva a Bioprospecção. O prof. Osvaldo opinou que a sugestão da fusão

das linhas seja encaminhada o mais rápido possível, para que seja inserida no relatório do quadriênio

de 2019. É consenso do Colegiado que as linhas devem ser fundidas.  2 – Disciplina da professora

Luciana Vitorino: Profª. Lia entrou em contato com a profª. Luciana Vitorino, a fim de saber se a disciplina

que pretende ofertar não se sobreporia à disciplina de Microbiologia Agrícola, do PPGCA. Profª. Luciana

informou que a disciplina não iria se sobrepor. O pedido foi deferido. 3 – Apreciação de ementa de nova

disciplina junto ao PPGBio: Prof. Jânio gostaria de oferecer a disciplina Divulgação científica no contexto

da Biodiversidade dentro de Tópicos Especiais. O pedido foi deferido. 4 – Solicitação de alteração no

Regulamento de Qualificação: Profª. Lia leu o e-mail da profª. Maria Andréia, solicitando alteração do Art.

6º do Regulamento de Qualificação (o exame geral de qualificação deverá ser realizado durante o

terceiro semestre, em até trinta dias antes do término do terceiro semestre letivo do ingresso do aluno no

curso, e não preverá prorrogação do prazo da qualificação). O pedido foi feito, pois o período da

qualificação se chocaria com as férias dos docentes, o que inviabilizaria as realizações da banca e foi

deferido. 5 – Reestruturação do regulamento para concessão de bolsas PPGBio: Ficou decidido que

será utilizada a mesma pontuação do processo seletivo e que não se limitará o ano dos artigos. O

discente que não possuir vínculo empregatício já estará concorrendo a bolsa. 6 – Alteração nas etapas

de processo seletivo do PPGBio: Serão duas etapas do processo seletivo: 1 – Análise do projeto de

pesquisa; 2 – Análise do currículo. O termo aditivo do PPGBio deverá ser avaliado, de modo a rever a

etapa 1 (principalmente a obrigação do projeto com o orientador). 7 – Documentos para homologação da

inscrição no processo seletivo: Foi proposto que para a homologação do resultado seriam necessários

apenas formulário de inscrição, comprovante de pagamento, projeto e currículo anexado. Sugeriu-se

alterar o item 5.2 do edital (a ausência dos documentos implicará no indeferimento da inscrição), para

transferir a autonomia aos programas. A documentação será reavaliada no próximo edital. 8 – Revisor

Cadastrado: Profª. Vírgia Gouvêa entrou em contato, demonstrando interesse em se cadastrar como

revisor cadastrado. O pedido foi deferido pelos membros do colegiado. 9 – Orientação Compartilhada:

Profª. Lia leu a minuta geral sobre orientação compartilhada. Decidiu-se mudar a minuta para o PPGBio.

Sem mais a declarar, eu, Lia Raquel de Souza Santos Borges, lavrei a presente ata e a assino, a qual

será também assinada pelos demais membros do colegiado presentes.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Fabio Henrique Dyszy, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 13/12/2019 17:02:06.

Osvaldo Resende, COORDENADOR - FG1 - CPG-RV, em 13/12/2019 16:41:40.

Sebastiao Carvalho Vasconcelos Filho, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 13/12/2019 16:34:20.

Lia Raquel de Souza Santos Borges, COORDENADOR DE CURSO - FUC1 - UCPG-RV, em 13/12/2019 16:26:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/12/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

103103

940f48b086

INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Rio Verde

Rodovia Sul Goiana, Km 01, Zona Rural, None, RIO VERDE / GO, CEP 75901-970

(64) 3620-5600


	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:
	Documento assinado eletronicamente por:

