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Ata nº 6/2021 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-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 01/2021

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 –
Solicitação de prorrogação do prazo para defesa dos discentes Daiane Dourado, Edson
Ribeiro, Eliane Souza, Sabrina Almeida: 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. As solicitações foram deferidas, sendo que para as discentes Daiane, Eliane e
Sabrina, o prazo concedido foi de 3 meses e para o discente Edson, concedeu-se 4 meses,
conforme solicitado. Para as discentes Daiane e Sabrina, concedeu-se, também prorrogação
da bolsa CAPES DS (visto que ambas tiveram menos de 24 meses de bolsa). 2 – Solicitação
de credenciamento dos professores Deivid Machado e Vinícius Kuster: Após análise das
cartas de intenção enviadas à coordenação do curso, bem como dos currículos Lattes dos
docentes e dos índices do PPGBio relacionados aos percentuais de docentes externos
colaboradores e docentes exclusivos, o colegiado votou favoravelmente ao credenciamento
do prof. Vinícius Kuster como colaborador e pelo não credenciamento do prof. Deivid
Machado. Será enviada uma carta-resposta aos dois docentes solicitantes pela
coordenação/secretaria do curso.
3 – Solicitação de alteração de categoria (de DP para colaborador) do prof. Diego Rocha:
deferido. 4 – Outros assuntos: 4.1- Solicitação de Cancelamento de Multa da discente
Yasmin Carvalho: uma vez que a discente cumpriu todas as exigências para titulação, tendo
publicado sua dissertação (Qualis A2), o colegiado aprovou a solicitação de cancelamento
da multa. 4.2- Solicitação de alteração nos prazos dos artigos 6º e 7º da Resolução 01/2019
- NORMATIVA PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO (PPGBio): O prof. Paulo Eduardo Menezes, responsável
pela disciplina Qualificação no semestre letivo 2020/2, apresentou o pedido, pois identificou
dificuldades enfrentadas pelos discentes para o cumprimento de etapas de suas
dissertações, em função da interrupção temporária do calendário acadêmico em 2020 e
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. Desta forma, os discentes matriculados
na disciplina poderão apresentar a qualificação até o dia 31/03/2021, com prazo para envio
dos documentos para banca de 7 dias de antecedência. 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 18/2021 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-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 02/2021

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 resultado
processo seletivo. O resultado final do processo seletivo para ingresso em 2021/1 enviado pela
comissão de seleção foi homologado, tendo sido aprovados 5 candidatos, conforme lista que
segue:

Candidato

Defesa de

projeto Currículum

Nota

Final Situação Orientador

Jailma R. Gonçalves 10,00 10,00 10,00 Aprovada Valdnea

Jeferson B. Cunha - - - Reprovado* Reprovado*

Jiuliana F. Florentino 3,89 2,61 3,52 Reprovado** Reprovado**

Nathan R.

Damasceno 9,72 4,71 8,29 Aprovado Fernanda

Simone A. S. Oliveira - - - Reprovado* Reprovado*

Taíza A. Vicentini 9,44 2,63 7,50 Aprovada Sebastião

Welliton S. Paiva 8,89 3,16 7,25 Aprovado Carina

Wmarley G. Silva 7,22 1,26 5,52 Aprovado Lucas

*De acordo com o item 3.2.1.6, do termo aditivo do PPGBIO no edital 11/2020.

** De acordo com o item 3.2.1.5, do termo aditivo do PPGBIO no edital 11/2020.

Informa-se que a procura pelo processo seletivo foi relativamente baixa, podendo ter sido
consequência da situação de pandemia causada pela COVID-19 e do consequente atraso ao
semestre letivo nas diversas instituições de ensino. 2- Solicitação de abertura de Edital de
seleção complementar de processo seletivo, enviada pelo Prof. Alessandro Morais: uma vez que
não houve, dentre os candidatos aprovados, uma indicação de orientação para o referido docente
e considerando a possibilidade de implementação de bolsa de mestrado, vinculada ao projeto
“Efeitos antrópicos sobre populações de anfíbios anuros na Mata Atlântica e Cerrado” (Chamada
Pública FAPEG Nº 04/2019 – Auxílio à Pesquisa Colaborativa FAPEG-FAPESP), o colegiado, por
unanimidade, aprovou a solicitação do docente. Como encaminhamento, decidiu-se que o próprio
docente irá propor os critérios de seleção e ajustes do novo edital, além de assessorar a comissão
de seleção no processo de escolha do possível bolsista. 3- Assuntos gerais: Informou-se ao
colegiado sobre a aprovação de projeto em conjunto com o PPGCA-Agro e PPGAq, no edital
CAPES/FAPEG 18/2020, por meio do qual existe a previsão de 5 bolsas de mestrado para o
PPGBio, além de uma bolsa de pós-doutorado (até 36 meses) e taxa bancada. Assim, deliberou-se
que a comissão de bolsas deve se reunir para atribuir as bolsas de mestrado aos docentes já
matriculados no programa, de acordo com os critérios que constam na normativa específica para
este fim. Sem mais a declarar, eu, Maria Andreia Corrêa Mendonça, lavrei a presente ata e a assino, a
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Ata nº 23/2021 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-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 03/2021

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e 30
minutos, 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 resultado processo seletivo – Edital complementar 03/2021. O resultado final do
processo enviado pela comissão de seleção foi homologado, tendo sido aprovado apenas um
candidato (classificado em primeiro lugar) da lista que segue:

Candidato Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Nota final Classificação

Murilo Sousa Andrade 8 8 10 8,6 1º

Taise Milena
Gonçalves

8 8,83 2,88 6,8 2ª

José Ulisses Araújo de
Souza

8,5 8,66 2,13 6,65 3º

Desta forma, após ampla discussão, considerou-se aprovado apenas o candidato Murilo Sousa
Andrade, considerando-se o objetivo do referido edital, que era atender a uma demanda
específica para o preenchimento de 01 (uma) bolsa de mestrado no âmbito do projeto intitulado
“Efeitos antrópicos sobre populações de anfíbios anuros na Mata Atlântica e Cerrado”, financiado
por meio da Chamada Pública FAPEG Nº 04/2019 – Auxílio à Pesquisa Colaborativa FAPEG-FAPESP.
Este projeto tem como temática principal monitorar a presença e abundância de indivíduos de
espécies de anuros com distribuição restrita no Cerrado e na Mata Atlântica e investigar os efeitos
das perturbações antrópicas nestas populações. 2- Assuntos gerais: Informou-se ao colegiado
sobre a seleção dos bolsistas para o edital CAPES/FAPEG 18/2020 (5 bolsas de mestrado para o
PPGBio) e da nomeação a comissão para elaboração do edital de seleção bolsista de pós-
doutorado (até 36 meses). Além disso, informou-se sobre a possibilidade de contratação de um
projeto PELD submetido por vários docentes do PPGBio. 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.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Ata nº 36/2021 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-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 04/2021

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 resultado
processo seletivo – Edital 01/2021 - PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE PÓS DOUTORADO
(FAPEG/CAPES). O resultado final do processo enviado pela Comissão Extraordinária para
Elaboração e Redação de Edital de Pós-doutoramento do Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade e Conservação (PPGBio) foi homologado, conforme a lista que segue:

Candidatos

Nota etapa

1

Nota etapa

2 Nota final

Classificação

Priscila Ferreira 10,00 8,75 9,63 1º Classificado

André Gaglioti 8,46 9,00 8,62 2º Classificado

Tiara Cabral 6,70 9,75 7,62 3º Classificado

Lucas Jardim 6,51 9,81 7,50 4º Classificado

Douglas Almeida 6,81 8,58 7,34 5º Classificado

Ricardo Vicente 6,11 9,58 7,15 6º Classificado

Thiago Mendes 6,11 9,25 7,05 7º Classificado

Elvis Almeida 5,76 9,67 6,93 8º Classificado

Igor de Souza 5,50 9,38 6,66 9º Classificado

Ronildo Benício 5,46 9,08 6,55 10º Classificado

Lucélia Borgo 5,41 9,08 6,52 11º Classificado

Patrícia Silva 5,24 9,04 6,38 12º Classificado

Raphael Matias 4,36 9,54 5,91 13º Classificado

Elton John 4,38 9,14 5,81 14º Classificado

Luiz Gomes 3,97 9,58 5,66 15º Classificado

Analice Calaça 4,05 9,25 5,61 16º Classificado

Rafaela Coeti 3,84 8,19 5,15 17º Classificado

Thiago Mateus 3,11 8,25 4,65 18º Classificado

Mariana Tolentino 2,36 8,00 4,05 19º Classificado

Fidélis Marra 1,73 7,98 3,61 20º Classificado
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Ata nº 69/2021 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-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 05/2021

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, 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 – Solicitação
de prorrogação do prazo para defesa dos discentes Alex Marcelino, Marielle Côrtes e Ludimila
Barros: 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 causada pela pandemia da COVID-19, uma vez que houve impedimento de frequentar
os laboratórios para executar parte de suas atividades no ano de 2020 e então houve um prejuízo
na execução de algumas tarefas. As solicitações foram deferidas, sendo concedido o prazo de 3
meses. 2 – Solicitação de dispensa do estágio em docência: (i) discente Wmarley Goulart :
deferida. (ii) discente Renata Chavaglia: de acordo com o disposto no regulamento (Atr. 3°, § 1º),
a discente precisa comprovar que as atividades foram exercidas até um amo antes do ingresso no
PPGBio. Assim, o colegiado sugere novo envio desta solicitação com as comprovações
necessárias. 3 – Solicitação de trancamento de curso da discente Marianna Franco: Deferida. O
colegiado informa que, de acordo com o REGULAMENTO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, Art. 38. O
discente de mestrado ou doutorado que necessite interromper temporariamente suas atividades
poderá solicitar o trancamento de matrícula no prazo estabelecido, conforme calendário
acadêmico, fundamentando as razões do pedido, por um único semestre letivo. Assim, conforme
pedido enviado ao colegiado, a matrícula será trancada no semestre letivo 2021/1. Ainda, o
colegiado de curso reforça que, de acordo com o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO (PPGBio) – NÍVEL MESTRADO, art. 28.º – O
aluno será desligado do curso nas seguintes situações: (b)Se não efetivar matrícula findo o
trancamento previsto no Art. 27º. Neste sentido, recomenda-se atenção às datas de início do
semestre letivo 2021/2, de acordo com calendário acadêmico disponível. 4 – Solicitação de
aproveitamento da disciplina “Processos biotecnológicos na produção de produtos naturais” pelo
discente Wmarley Goulart: deferido. 5 - Assuntos gerais: Informativos sobre a contratação do
PELD, pela FAPEG, que provavelmente ocorrerá em agosto. 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 85/2021 - NREPG-RV/CPG-RV/DPGPI-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 06/2021

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 resultado
processo seletivo. O resultado do processo seletivo para ingresso em 2021/1 enviado pela
comissão de seleção foi homologado, tendo sido aprovados 6 candidatos, conforme lista que
segue:

Candidato Defesa de projeto Currículum Nota Final Situação Orientador

Ana Alves 9,00 4,97 7,85 Aprovada Lia Raquel

Ana Melo 8,00 6,00 7,43 Aprovada Alessandro

Ana Souza 9,00 1,31 6,80 Aprovada Maria Andréia

Beatriz Miranda 0,50 5,41 1,90 Reprovada* -

Bianca Oliveira 10,00 10,00 10,00 Aprovada Valdnéa

Bruna Heloisa 3,50 7,86 4,75 Reprovada* -

Charllys Silva 0,00 0,00 0,00 Reprovado* -

Eloa Bernardi 5,75 1,05 4,41 Reprovada* -

Hercules Lima 8,00 2,73 6,49 Aprovado

Fernando

Farache

Marcia Gobira 4,25 3,24 3,96 Reprovada* -

Mateus Thome 7,75 2,88 6,36 Aprovado Vinícius

Simone Oliveira 6,25 0,61 4,64 Reprovada* -

* De acordo com o item 3.2.1.5, do termo aditivo do PPGBIO no edital 17/2021.

Informa-se que a procura pelo processo seletivo foi relativamente maior que em outros processos
de meio de ano, tendo sido efetuadas 23 inscrições, das quais, 14 enviaram documentos. Dessas
14 inscrições, 12 foram homologadas. A professora Luciana informou que alguns alunos podem
não ter conseguido enviar os documentos em função do atraso ao semestre letivo nas diversas
instituições de ensino. O professor Alan sugeriu que os critérios de seleção do programa fossem
revistos. A coordenadora do curso informou que a comissão e seleção irá se reunir no dia
13/09/2021 e que, nesta ocasião, ela irá repassar o pedido do docente à comissão. 2 – Solicitação
de aproveitamento de disciplinas cursadas em outras instituições das discentes Ana Dias, Denise
Pfingstag; Jailma Rodrigues; Thaynara Linhares: os pedidos apresentados estavam de acordo com
o disposto no regulamento do curso e as disciplinas cursadas apresentam interface com o PPGBio
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