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

Conservação	(PPGBio)	do	IF	Goiano	-	Campus	Rio	Verde

Nº	01/2020

Aos	quatorze	dias	do	mês	de	fevereiro	do	ano	de	dois	mil	e	vinte,	às	dez	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	Homologação	resultado	processo	seletivo:	Foi

homologado	o	resultado	final	do	processo	seletivo	para	ingresso	em	2020/1,	tendo	sido	aprovados	13

discentes,	conforme	lista	que	segue:

Candidato

Prova

escrita Entrevista Curriculum

Nota

Final Situação

ANA	 C.	 B.

DIAS 8,88 10,00 3,56 8,38 Aprovada

ANA	PAULA	R.

LIMA 6,12 8,82 7,82 7,81 Aprovada

ANA	PAULA	E.

BORGES 9,65 9,41 1,63 7,93 Aprovada

CIRLEY	 G.	 A.

DOS	SANTOS 6,24 10,00 9,68 8,81 Aprovada

DENISE

C.PFINGSTAG 8,59 9,41 0,15 7,31 Aprovada

DERICK	 L.	 DE

JESUS 7,65 6,76 0,00 5,68 Reprovado*

ELLEN

KRISTINE	 S.

C.	SOUZA 8,76 9,41 10,00 9,34 Aprovada

JHONATAN	 F.

DE	BARROS 10,00 10,00 9,38 9,88 Aprovado

JORDAN

MARTINS 7,24 8,38 1,35 6,63 Aprovado

LUANA	 M.

DOS	SANTOS Ausente Ausente Ausente Ausente Reprovada**

LUCINEIDE

M.	DE	ARAUJO 7,41 9,12 0,42 6,87 Aprovada



LUDMYLLA	 B.

GONÇALVES 6,53 9,41 0,00 6,66 Aprovada

MARIANNA	 F.

PERES 6,59 8,53 1,34 6,51 Aprovada

RENATA	 F.

CHAVAGLIA 4,35 9,12 2,93 6,45 Aprovada

THAMARA	 J.

PERES Ausente Ausente Ausente Ausente Reprovada**

THYAGO	 N.

DA	COSTA 6,94 8,82 2,78 7,05 Aprovado

*	Candidato	não	atendeu	ao	item	3.2.2.3	do	termo	aditivo	do	PPGBIO	do	edital	16/2019.

**	 Candidatas	 não	 atenderam	 ao	 item	 3.2.2.5	 do	 termo	 aditivo	 do	 PPGBIO	 do	 edital	 16/2019.	 2	 –

Atualização	 da	 resolução	 para	 concessão	 de	 bolsas:	 Essa	 pauta	 foi	 retirada	 da	 reunião,	 pois	 os

documentos	 já	 estavam	 atualizados,	 pois	 o	 novo	 regulamento	 já	 havia	 sido	 analisado	 e	 julgado	 em

reunião	anterior	do	colegiado.	3	–	Assuntos	gerais:	Pedido	de	prorrogação	de	defesa	da	discente	Letícia

Souza	 Prates	 –	 aprovada	 prorrogação	 por	 30	 dias.	 Sem	mais	 a	 declarar,	 eu,	Maria	 Andréia	 Côrrea

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

colegiado	presentes.
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Ata	nº	11/2020	-	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	02/2020

Aos	 cinco	 dias	 do	 mês	 de	 maio	 do	 ano	 de	 dois	 mil	 e	 vinte,	 às	 nove	 horas,	 reuniram-se	 via

videoconferência	 os	 membros	 do	 colegiado	 do	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	 Biodiversidade	 e

Conservação	 (PPGBio)	 abaixo	 assinados,	 para	 deliberarem,	 sobre:	 1	 –	 Solicitação	 feita	 pelo	 discente

Renan	quanto	à	multa	de	atraso	na	entrega	da	versão	final:	a	solicitação	feita	pelo	Egresso	Renan	Silva

Machado	 (Processo	 Eletrônico	 23218.001112.2020-90)	 foi	 deferida,	 de	 forma	 que	 o	 interessado	 ficou

isentado	 do	 pagamento	 da	 multa	 (conforme	 disposto	 no	 art	 30,	 parágrafo	 7,	 do	 Regulamento	 do

PPGBIO)	por	atraso	na	entrega	do	documentoação	definitiva	da	dissertação	de	mestrado	defendida.	2	–

Planejamento	estratégico	e	Projeto	Pedagógico	do	Curso	(Relatório	Coleta	Capes	2019):	foi	informado	ao

colegiado	que	os	documentos	estão	em	fase	final	de	preparação,	pela	comissão	de	acompanhamento	do

PPGBio,	e	que,	em	breve,	será	solicitada	nova	reunião	para	aprovação	desses	documentos.	3	–	Alteração

do	 credenciamento	 do	 prof.	 Wellington	 Hannibal	 de	 colaborador	 para	 Docente	 Permanente:	 foi

aprovada.	 4	 –	 Outros	 assuntos:	 Solicitação	 para	 ministrar	 disciplinas	 condensadas:	 Disciplina

Ecofisiologia	 de	 Plantas	 do	 Cerrado,	 prof.	 Paulo	 Eduardo	Meneses	 –	 Condensada-	 1ª	 e	 2ª	 semana	 de

agosto	de	2020.	Disciplina	Projetos	de	pesquisa,	prof.	Diego	Rocha	–	Condensada	–	13	a	17	de	julho	-das

9:00	às12:00h	e	das	14:00	às	17:00h.	Os:	dois	encontros	em	EaD.	Decisão	do	colegiado:	neste	cenário

atual	 de	 pandemia,	 fica	 difícil	 prever	 quando	 haverá	 retorno	 às	 atividades	 presenciais.	 Portanto,	 a

recomendação	 é	 de	 que	 os	 professores	 supracitados	 deem	 início	 à	 disciplina	 em	 EaD	 desde	 já.	 Sem

mais	 a	 declarar,	 eu,	 Maria	 Andreia	 Corrêa	 Mendonça,	 lavrei	 a	 presente	 ata	 e	 a	 assino,	 a	 qual	 será

também	assinada	pelos	demais	membros	do	colegiado	presentes.
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Ata	nº	12/2020	-	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	03/2020

Aos	vinte	e	um	dias	do	mês	de	maio	do	ano	de	dois	mil	e	vinte,	às	oito	horas	e	trinta	minutos,	reuniram-

se	via	videoconferência	os	membros	do	colegiado	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Biodiversidade	e

Conservação	 (PPGBio)	 abaixo	 assinados,	 para	 deliberarem	 sobre	 os	 procedimentos	 adotados	 para	 a

oferta	de	aulas	remotas	no	PPGBIO,	conforme	Ofício	da	PROPPI	nº	17/2020.	Após	reunião,	o	colegiado	do

PPGBio,	apresenta	aos	docentes	as	seguintes	recomendações:

i.	 Percentual	das	disciplinas	que	serão	ministradas	em	sistema	EAD.

Recomendação:	 Ministrar	 no	 máximo	 a	 carga	 horária	 semanal	 prevista	 para	 a	 disciplina	 no	 formato

síncrono,	no	horário	previsto	inicialmente	para	a	disciplina	(item	iii).	No	caso	de	disciplinas	teóricas	(sem

aulas	 práticas),	 pode-se	 ofertar	 até	 100%	da	 disciplina.	O	 docente	 deverá	 fazer,	 junto	 aos	 discentes,

levantamentos	 mensais	 sobre	 o	 andamento	 e	 efetividade	 da	 disciplina	 em	 EaD	 e	 reportar	 para	 a

coordenação	de	curso	o	 feedback	 recebido	dos	alunos,	pois	 isso	será	utilizado	como	critério	de	auto-

avaliação	do	curso	(junto	a	CAPES).

ii.	Orientações	e	definição	das	aulas	práticas	(manutenção,	suspensão,	reposição

no	próximo	semestre);

Recomendação:	 Em	 casos	 em	 que	 haja	 possibilidade	 de	 o	 aluno	 desenvolver	 a	 prática	 em	 EaD,	 sob

supervisão	 do	 docente	 (ex.:	 modelagem,	 divulgação	 científica),	 essas	 aulas	 poderão	 ser	 ofertadas,

desde	que	previstas	no	Plano	de	Módulos	Virtuais,	a	ser	encaminhado	para	a	coordenação	do	PPGBio.

Nos	 demais	 caso,	 o	 docente	 deve	 inserir	 observação	 no	 plano	 de	 ensino,	 prevendo	 o	 número	 de

encontros	 (no	 final	do	 semestre,	ou	após	a	alteração	da	Portaria	n°	731)	para	a	 realização	das	aulas

práticas	ministradas.	 Ressalta-se	 que	 o	 plano	de	módulos	 virtuais,	 assim	 como	o	 plano	de	 ensino	 da

disciplina	 poderá	 ser	 alterado	 ao	 longo	 do	 semestre,	 por	 isso	 recomenda-se	 que	 cada	 docente	 insira

essa	previsão	de	possíveis	alterações	nos	referidos	planos.

iii.	 Em	 caso	 de	 carga	 horária	 síncrona,	 as	 aulas	 deverão	 ocorrer	 nos	 horários

previstos	para	a	disciplina,	com	registro	das	atividades	no	Moodle.

Recomendação:	Todos	os	encontros	tenham	alguma	atividade	síncrona,	onde	o	professor	esteja	online,

de	alguma	forma,	para	tirar	dúvidas.

iv.	 Equivalência	carga	horária	entre	atividades	EAD	e	presencial.

Recomendação:	para	efeitos	de	cálculo	da	carga	horária	final	da	disciplina	sugere-se	considerar	a	carga

horária	 de	 atividades	 síncronas	 em	 EAD	 igual	 a	 carga	 horária	 presencial	 (1	 h/a	 EaD	 Sícrona	 =	 1h/a

presencial);	 já	 a	 carga	 horária	 ministrada	 de	 forma	 assíncrona,	 0,5	 h/a	 em	 EaD	 equivalerá	 a	 1h/a

presencial,	(isso	considerando	que	aula	EaD	é	mais	cansativa	e	nesse	período	devemos	nos	precaver	de

problemas	psicológicos	de	ambos	os	lados,	pois	todos	estão	passando	por	período	de	grande	pressão).

No	 caso	 de	 atividades	 síncronas,	 recomenda-se	 gravar	 e	 disponibilizar	 no	 Moodle,	 para	 aqueles	 que

tiveram	problemas	de	conexão	ou	não	puderam	participar	na	hora).	Essa	equivalência	de	carga	horária

também	deverá	ser	utilizada	para	atribuição	de	presença	aos	alunos	matriculados	em	cada	disciplina.



v.	 Revisão	 do	 plano	 de	 ensino	 incluindo	 as	 atividades	 EAD	 síncronas	 e

assíncronas;

Recomendação:	cada	docente	deve	encaminhar	à	coordenação	do	PPGBio	um	Plano	de	Módulos	Virtuais,

conforme	modelo	disponibilizado	pela	coordenação	do	curso,	de	forma	a	explicitar	quais	as	atividades

serão	realizadas	em	EaD	e	quais	as	atividades	avaliativas	adotadas.	Este	planejamento,	também	deverá

ser	disponibilizado	aos	alunos,	na	sala	de	aula	do	Moodle	e	no	Q-acadêmico.

vi.	 Previsão	de	encerramento	do	semestre.

Recomendação:	 A	 previsão	 de	 encerramento	 do	 semestre	 ocorrerá	 conforme	 calendário	 anterior	 a

pandemia	 (até	dia	15	de	agosto	de	2020).	Caso	o	docente	 verifique	a	 impossibilidade	de	ministrar	 a

disciplina	 nesse	 cenário,	 ele	 deverá,	 imediatamente,	 comunicar	 a	 coordenação	de	 curso	 e	 fazer	 uma

solicitação	 formal	 ao	 colegiado	 do	 PPGBio,	 que	 irá	 deliberar	 sobre	 o	 assunto.	 Caso	 seja	 necessário,

atividades	assíncronas	poderão	 ser	utilizadas	para	 repor	alguma	carga-horária,	 de	 forma	a	 finalizar	 a

disciplina	 juntamente	 término	 do	 semestre	 letivo.	 Deve-se,	 no	 entanto,	 observar	 a	 quantidade	 de

conteúdo	disponibilizado	semanalmente,	de	forma	a	não	sobrecarregar	os	discentes.

vii.	 Informações	quanto	aos	métodos	de	avaliação.

Recomendação:	os	critérios	de	avaliação	devem	ser	bem	definidos	e	devem	ser	descritos	no	Plano	de

Módulos	Virtuais	enviado	à	coordenação	do	PPGBio	e	disponibilizado	aos	alunos	pelo	Moodle	e	pelo	Q-

acadêmico.	 Sugestões:	 questionários,	 avaliações	 orais,	 estudos	 dirigidos,	 fóruns,	 mapas	 mentais,

produção	de	vídeos	curtos	sobre	os	assuntos	ministrados.	Mesmo	que	sejam	utilizadas	outras	formas	de

comunicação,	 tudo	deverá	ser	 registrado	via	Moodle,	em	caso	de	auditoria.	No	caso	de	gravações	de

aulas	via	Google	Meet,	deixar	salvo	no	drive	vinculado	ao	e-mail	institucional.	As	atividades	avaliativas

devem	 ser	 disponibilizadas	 com	 prazo	 para	 que	 os	 alunos	 possam	 fazê-la	 (recomenda-se	 7	 dias),	 na

expectativa	 de	 atender	 a	 todos	 os	 alunos.	 Também	 se	 sugere,	 a	 cada	 encontro,	 proporcionar	 uma

atividade	referente	ao	conteúdo	ministrado,	para	que	seja	possível	computar	a	frequência	do	aluno.

Por	 fim,	conforme	decisão	do	colegiado	(Ata	n°	2)	até	mesmo	aquelas	disciplinas	que	foram	deixadas

para	ministrar	no	fim	do	semestre,	pois	esperava-se	ter	condições	de	serem	ofertadas	presencialmente,

deverão	 ser	 ofertadas	 em	 EaD.	 Reitero	 que	 os	 docentes	 que	 não	 conseguirem	 ofertar	 as	 disciplinas

programadas,	deverão	 justificar	 formalmente	as	 razões	 junto	à	Coordenação,	 e	essa	 justificativa	 será

repassada	à	DPGPI	 e	 PROPII.	 As	 ementas	que	 incluírem	aulas	práticas,	 poderão	 ser	 readequadas,	 via

colegiado,	 quando	 necessário.	 Sem	 mais	 a	 declarar,	 eu,	 Maria	 Andreia	 Corrêa	 Mendonça,	 lavrei	 a

presente	ata	e	a	assino,	a	qual	será	também	assinada	pelos	demais	membros	do	colegiado	presentes.
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Ata	nº	19/2020	-	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	04/2020

Aos	dois	dias	do	mês	de	julho	do	ano	de	dois	mil	e	vinte,	às	nove	horas	e	30	minutos,	reuniram-se	via

videoconferência	 os	 membros	 do	 colegiado	 do	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	 Biodiversidade	 e

Conservação	 (PPGBio)	abaixo	assinados,	para	deliberarem,	sobre:	1	 –	Solicitação	de	cancelamento	da

matrícula	na	disciplina	“Estágio	em	Docência”	feita	pelos	discentes	Daiane	Moreira	Dourado,	Edson	Silva

Ribeiro	e	Sabrina	Emanuella	da	Silva	Almeida,	com	ciência	dos	orientadores:	solicitações	deferidas,	de

forma	que	os	 interessados	devem	cursar	o	Estágio	em	Docência	no	próximo	semestre	 (4º	 semestre).

Recomenda-se	que	essa	disciplina	seja	cursada	logo	no	início	do	semestre,	para	que	não	haja	problemas

ao	 marcar	 as	 defesas	 de	 dissertações	 (que	 estão	 previstas	 para	 o	 final	 do	 semestre	 letivo).	 2	 –

Solicitação	de	prorrogação	do	prazo	da	qualificação	para	todos	dos	discentes	matriculados	na	disciplina,

para	até	45	dias,	apresentada	pela	professora	Lia	Raquel,	coordenadora	da	disciplina	(representando	os

discentes):	 a	 solicitação	 foi	 embasada	 nas	 dificuldades	 apresentadas	 pelos	 discentes	 para	 o

cumprimento	 de	 etapas	 de	 suas	 dissertações,	 em	 função	 da	 interrupção	 temporária	 do	 calendário

acadêmico.	Diante	do	atual	estado	de	pandemia,	de	modo	geral,	os	alunos	não	puderam	comparecer

aos	 laboratórios	 para	 executar	 parte	 de	 suas	 atividades	 e	 então	 houve	 um	 prejuízo	 na	 execução	 de

algumas	 tarefas.	 Solicitação	 deferida.	 Assim,	 o	 colegiado	 deferiu	 a	 extensão	 do	 prazo	 final	 para

qualificação	até	o	dia	20	de	outubro	de	2020.	3	–	Outros	assuntos:	em	função	da	prorrogação	do	prazo

de	qualificação,	a	discente	Daiane	Moreira	Dourado	não	poderá	qualificar,	pois	se	encontrará	em	licença

maternidade.	Assim	sendo,	o	colegiado	recomendou	o	cancelamento	da	matrícula	da	referida	aluna	na

disciplina	qualificação.	Sem	mais	a	declarar,	eu,	Maria	Andreia	Corrêa	Mendonça,	lavrei	a	presente	ata	e

a	assino,	a	qual	será	também	assinada	pelos	demais	membros	do	colegiado	presentes.
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Ata nº 42/2020 - 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 05/2020

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e 30 minutos,
reuniram-se via videoconferência os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação
em Biodiversidade e Conservação (PPGBio) abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 –
Solicitação de cancelamento da matrícula na disciplina “Estágio em Docência” feita pela
discente Ludmila Santos Barros, com ciência do orientador: solicitação deferida, de forma
que a discente devem cursar o Estágio em Docência no próximo semestre (3º semestre de
curso). Recomenda-se que essa disciplina seja cursada logo no início do semestre letivo,
para que não haja problemas ao marcar as defesas de dissertações (que estão previstas
para o final do semestre letivo). 2 – Solicitação de prorrogação do prazo para defesa dos
discentes Elaine Divina Rodrigues Silveira Oliveira; Juliana Cunha Barros e Kauê Vergílio
Silva: as solicitações foram embasadas nas dificuldades apresentadas pelos discentes para
o cumprimento de etapas de suas dissertações, em função da interrupção temporária do
calendário acadêmico. Diante do atual estado de pandemia, de modo geral, os alunos não
puderam comparecer aos laboratórios para executar parte de suas atividades e então
houve um prejuízo na execução de algumas tarefas. No caso da discente Elaine, houve o
agravante de a discente, em dezembro de 2019, ter sofrido uma fratura tripla de úmero do
braço direito com neuropraxia do nervo radial, ficando com muita dificuldade de
movimentação. Já a discente Juliana ressaltou que o descredenciamento do então
orientador Prof. Dr. Christiano Peres Coelho em janeiro de 2019, assim como o vendaval
ocorrido em outubro de 2019 atingiu o Laboratório de Física do Solo onde as análises foram
realizadas, contribuíram também para que houvesse atraso no andamento das análises
laboratoriais. As solicitações foram deferidas, de forma que o prazo final para defesa dos
referidos discentes é 30 de outubro de 2020. 3 – Outros assuntos: em função da pandemia,
o Prof. Lucas Anjos de Souza relatou, por e-mail a esta coordenação, que ele e sua
orientada Marielle Côrtes estão preocupados com o atraso na instalação dos experimentos
e solicitou orientação sobre como proceder. O prof. Adriano Jakelaitis informou que em
breve serão informadas as condições para o retorno às atividades presenciais essenciais à
pesquisa no campus Rio Verde, bem como a ordem de prioridade dessas atividades.
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Ata nº 43/2020 - 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 06/2020

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se em
videoconferência os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em
Biodiversidade e Conservação (PPGBio) abaixo assinados, para deliberarem, sobre: 1 –
Homologação do resultado do processo seletivo do PPGBio para ingresso em 2020/2: O
resultado final do processo seletivo, apresentado pela comissão de seleção foi homologado,
tendo sido aprovados 10 discentes, conforme mostrado na tabela abaixo:

Candidato
Defesa

Projeto
Curriculum

Nota

Final
Situação Orientador

Ana Claudia 10,0 10,0 10,00 Aprovado
Fernanda
Farnese

Angela Olini 7,5 0,6 5,50 Aprovado Lucas Anjos

Belo Malei 8,5 0,0 6,10
Aprovado Coordenação

PPGBio

Helier
Fernandes 5,3 0,7 4,02

Reprovada* ---

Jeane
Miranda 8,5 2,7 6,87

Aprovado Jânio Moreira

Maria
Ribeiro 9,6 3,6 7,88

Aprovado Luciana
Vitorino

Mariana
Aun 7,5 1,5 5,76

Aprovado Paulo Eduardo

Matheus
Marques 8,5 1,5 6,52

Aprovado Luciana
Vitorino

Patricia
Bernardes 8,5 0,3 6,19

Aprovado Wellington
Hannibal

Paulo Lima 8,0 0,0 5,71
Aprovado Sebastião

Carvalho

Thaynara
Silva 9,6 3,1 7,74

Aprovado Wellington
Hannibal

*De acordo com o item 3.2.1.3. do termo aditivo do PPGBIO no edital 07/2020.

Faz-se a ressalva de que o candidato Belo Malei será orientado, em um primeiro momento
(preenchimento da ficha de matrícula e plano de ensino), pela coordenação do Curso, sendo
profa. Maria Andréia C. Mendonça orientadora e o prof. Paulo Eduardo Menezes o
coorientador. Caso o referido candidato, que é estrangeiro, efetue a sua matrícula no curso,
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