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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

ACADÊMICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 2 

SAÚDE E BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 3 

DO VALE DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 4 

VINTE DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 5 

QUATORZE, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA 6 

MINUTOS, NA SALA 01 DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO 7 

FÍSICA DO CÂMPUS DE PETROLINA, SOB A 8 

PRESIDÊNCIA DO COORDENADOR EM EXERCÍCIO 9 

PROFESSOR SÉRGIO RODRIGUES MOREIRA, E A 10 

PRESENÇA DOS PROFESSORES: ANDRÉ LUIZ 11 

DEMANTOVA GURJÃO, CHEILA NATALY GALINDO 12 

BEDOR, DIEGO LUZ MOURA, FERDINANDO OLIVEIRA 13 

CARVALHO, LEONARDO SAMPAIO, LUCIANA DA SILVA, 14 

MARCELO DOMINGUES DE FARIA, RENÉ GERALDO 15 

CORDEIRO DA SILVA JUNIOR, SERGIO RODRIGUES 16 

MOREIRA, E DOS SEGUINTES DISCENTES: ALFREDO 17 

ANDERSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, ÉRICA CAROLINA 18 

LIMA, FERNANDA C. F. DA SILVA CALISTO. 19 

Havendo quórum, o coordenador em exercício, Professor Sérgio Rodrigues Moreira 20 

agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. 1.0 COMUNICAÇÕES. a) O Professor 21 

Sérgio Moreira comunicou sobre o convite da Professora Lucia Marisy aos membros do 22 

colegiado para participarem do evento XLII Encontro de Pró-Reitores de Extensão das 23 

Universidades públicas do Nordeste que ocorrerá no dia 26/03 as 19:00 horas no auditório 24 

do multieventos em Juazeiro; b) A Professora Cheila Nataly Galindo Bedor comunicou que 25 

entrará em período de férias de 24 a 14 de Abril de 2014. 2.0 EXPEDIENTE: Foi solicitado 26 

como expediente para a próxima reunião os seguintes temas: i – Análise de 30 artigos do 27 

regimento; ii – Suficiência em inglês como pré-requisito para a inscrição e entrada da 28 

próxima turma de mestrado em 2015. 3.0 ORDEM DO DIA: Houve solicitações de inclusão 29 

de ponto de pauta do seguinte tema: Pró-equipamentos 2014 para Pós-Graduação Ciências 30 

da Saúde e Biológicas, que teve sua aprovação unânime e ficou como último ponto de 31 

pauta. ITEM 3.1. Aprovação e assinatura ATA mês: fev/2014. RELATOR: Professor 32 

Sérgio Rodrigues Moreira.  O Professor Sérgio Moreira apresentou a ata da reunião de 33 

fevereiro/2014 para apreciação de todos, assinatura e aprovação. ITEM 3.2. Ofício n. 34 

178/2014 – Capes (Concessão cotas de bolsas DS-Capes para o CPGCSB a partir de 35 

março de 2014). RELATOR: Professor Sérgio Rodrigues Moreira. O relator declarou que 36 

as duas bolsas DS-Capes foram direcionadas para duas alunas de acordo com a ordem de 37 
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classificação por nota no processo seletivo 2014. As alunas que receberam as bolsas foram 38 

Camila Mahara Dias Damasceno e Mariana Mercês Mesquita Espíndola. ITEM 3.3. Bolsa 39 

DS-Capes cancelada e concessão a novo estudante. RELATOR: Professor Sérgio 40 

Rodrigues Moreira. O relator declarou a desistência do benefício de bolsa DS-Capes pela 41 

Aluna Suellen Cristina Dias Emídio. Esta bolsa será devolvida para a Pró-Reitoria de 42 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPPGI. ITEM 3.4. Proficiência inglesa para os 43 

discentes (e-mail Yázigi). RELATOR: Professor Sérgio Rodrigues Moreira. Durante a 44 

reunião foi consultado o regimento do curso e verificou-se que no regimento não consta a 45 

exigência de suficiência ou proficiência em uma segunda língua como pré-requisito para a 46 

defesa de mestrado dos discentes. Assim, ficou definido por unanimidade que não será 47 

exigido dos alunos ingressantes em 2013 e 2014 a suficiência ou proficiência em uma 48 

segunda língua como pré-requisito para a defesa. Entretanto, ao consultar o Capitulo V art. 49 

91 e 92 do Regimento “Disposições Gerais e Transitórias” fica subentendido que a 50 

Coordenação pode solicitar a suficiência durante a realização do curso, ficando assim a 51 

critério. Por fim, ficou decidido também por unanimidade que, quem possuir suficiência ou 52 

proficiência em uma segunda língua comprovada e a coordenação do CPGCSB não solicitar 53 

essa mesma durante a realização do curso, poderá solicitar (02) créditos especiais quando 54 

comprovar tal suficiência ou proficiência. ITEM 3.5. Alteração de data reunião de abril 55 

(17/04/2014) – solicitante: representação discente. RELATOR: Professor Sérgio 56 

Rodrigues Moreira. Foi sugerido pelo relator que houvesse mudança de horário da próxima 57 

reunião devido a proximidade com o feriado, passando das 18:30 horas para as 08:30 horas. 58 

Tal solicitação foi aceita por todos os presentes. ITEM 3.6. Discussão sobre alterações do 59 

regimento, i. Seção X do regimento - artigos 70, 72 e 73 (Projeto, Dissertação e Teses) 60 

– solicitante: Profa. Dra. Cheila Bedor: RELATOR: Professor Sérgio Rodrigues 61 

Moreira. Em relação ao artigo 70 do regimento “Art. 70 - As dissertações e teses deverão 62 

ser apresentadas segundo as normas de Vancouver: Uniform Requirements for Manuscripts 63 

Submitted to Biomedical Journals do International Committee of Medical Journal Editors 64 

(www.icmje.org). Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o Index 65 

Medicus abbreviations of journal titles e pelo National Library of Medicine's Citing Medicine. 66 

Em caso de dissertações e teses que não sejam atendidas pelas normas Vancouver, como 67 

poderá vir a ser o caso das Ciências Ambientais e Engenharias, dever-se-á adotar as 68 

normas mais atualizadas da ABNT” ficou decido por unanimidade que será utilizado normas 69 

ABNT para a dissertação, sem haver uma limitação de páginas definida na dissertação, cada 70 

orientador e seu discente tem liberdade para definir o tamanho ideal da dissertação 71 

apresentada. Foi também discutido que a data final para a defesa é dia 10/08/2014, quando 72 

os discentes completam os 18 meses dentro do programa, quem não conseguir cumprir o 73 

prazo terá que solicitar prorrogação e esta será analisada podendo ser deferida ou 74 

indeferida conforme justificativa apresentada.  Em relação à alínea 2 do artigo 70 onde 75 

consta “§ 2º - Antes de a dissertação ser submetida à defesa pública, deverá passar pela 76 

pré-defesa, que consiste na avaliação e expedição de parecer, por parte dos orientadores do 77 

aluno, sobre a sua suficiência.” Devido a disciplina “Tópicos Especiais”, ofertada no 78 

semestre corrente pelo prof. Marcelo Faria, apresentar atividade com característica de pré-79 

defesa, porém, com inclusões de normas diferentes ao regimento, ficou decidido por 80 

unanimidade entre os presentes que esta disciplina optativa, está desvinculada da pré-81 
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defesa. E tal atividade disciplinar fica na responsabilidade e autonomia do Professor Marcelo 82 

Faria. Assim, para a pré-defesa, segundo o regimento supradescrito, os orientadores do 83 

aluno devem emitir um parecer sobre a suficiência da pesquisa do discente. O modelo do 84 

formulário para este parecer será fornecido pela coordenação do programa. Em relação ao 85 

artigo 72 do regimento que consta “Art. 72 - A sessão pública de defesa de dissertação ou 86 

tese consistirá na apresentação oral do trabalho pelo candidato (máximo 30 minutos) com 87 

arguição intercalada ou posterior pela banca examinadora, garantindo-se tempo suficiente 88 

para a apresentação e as respostas do candidato.” Ficou decidido por votação que o tempo 89 

de apresentação do candidato consistirá de um tempo mínimo de 30 minutos e máximo de 90 

40 minutos, sendo permitido o tempo máximo de 30 minutos para arguição de cada membro 91 

presente na banca. Em relação ao artigo 73 alínea 2 do regimento o qual discorre sobre “§ 92 

2º - Será exigido o seguinte número de exemplares definitivos: 01 (um) para a Coordenação 93 

do PPG-CSB, 01 (um) para a Biblioteca Central, 01 (um) para cada Biblioteca Setorial, 01 94 

(um) para o Acervo Nacional, 01 (um) para cada membro do comitê orientador e 01 (um) 95 

exemplar para cada membro da banca examinadora, incluindo os suplentes, além de uma 96 

cópia em meio digital – PDF.” Ficou decidido com concordância unânime dos presentes que 97 

será entregue na versão final da dissertação 01 exemplar impresso para a coordenação do 98 

Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas e um arquivo digital em 99 

formato pdf. Também cada membro avaliador que compor a banca deve receber uma cópia 100 

do trabalho final na versão digital em pdf. ii. Seção XI do regimento – artigo 74 (Da banca 101 

examinadora). Quanto ao artigo 74, e alínea 1 do regimento “§ 1º - A banca examinadora 102 

somente será composta, tanto para mestrado quanto para o doutorado, se o pós-graduando 103 

apresentar o aceite do artigo para publicação em periódico de interesse da área de 104 

avaliação (interdisciplinar) e/ou depósito de patente e apresentação em congresso 105 

internacional.” Ficou decidido que o mestrando deverá apresentar um documento que 106 

comprova a submissão de artigo que tenha relação com o tema da dissertação em periódico 107 

igual ou superior ao extrato B2 na área Interdisciplinar, esta alteração foi aprovada por 108 

unanimidade entre os presentes. ITEM 3.7. Pró-equipamentos 2014 para Pós-Graduação 109 

Ciências da Saúde e Biológicas – solicitante: Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Moreira: 110 

RELATOR: Professor Sérgio Rodrigues Moreira. O relator divulgou que o Programa de 111 

Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas poderá submeter sub-projeto ao Edital Pró-112 

equipamento 2014 no valor de 56.570,00 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta reais) 113 

para a aquisição de até 4 equipamentos. Assim o relator abriu a oportunidade de sugestões 114 

para aquisições em 2014.  Porém, como no ano anterior 2013, foi realizada uma solicitação 115 

pelos professores Sérgio Rodrigues Moreira em conjunto com o Professor Marcelo Faria de 116 

um equipamento de ultrassonografia que fora cancelado naquele edital, foi decidido por 117 

votação unânime que este ano o pedido do equipamento permanecerá o mesmo para esta 118 

verba disponível, sendo necessária a seguinte documentação para o processo de compra: 119 

descrição detalhada do equipamento a ser adquirido, 03 orçamentos com validade de 90 120 

dias preferencialmente e carta de exclusividade (quando for o caso). PALAVRA LIVRE: A 121 

Professora Cheila Bedor solicitou que cada orientador faça uma carta autorizando seu 122 

orientado a pegar 03 resmas de papel A4, com a secretária Lutécia na Pró-Reitoria de 123 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPPGI. ENCERRAMENTO. Às dezessete horas e 124 

trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião. Do que era para constar, Eu, Luciana da 125 
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Silva, Professora Dra. Visitante e bolsista Pós-Doc, juntamente com a discente Fernanda C. 126 

F. da Silva Calisto do CPGCSB lavramos a presente ata que, após lida e aprovada, segue 127 

devidamente assinada por mim e pelos senhores presentes. Petrolina, 20 de Março de 2014. 128 

ANDRÉ LUIZ DEMANTOVA GURJÃO__________________________________________ 129 

CHEILA NATALY GALINDO BEDOR___________________________________________ 130 

DIEGO LUZ MOURA_______________________________________________________ 131 

FERDINANDO OLIVEIRA CARVALHO_________________________________________ 132 

LEONARDO SAMPAIO______________________________________________________  133 

LUCIANA DA SILVA________________________________________________________  134 

MARCELO DOMINGUES DE FARIA___________________________________________ 135 

RENÉ GERALDO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR________________________________ 136 

SERGIO RODRIGUES MOREIRA_____________________________________________  137 

ALFREDO ANDERSON TEIXEIRA DE ARAÚJO__________________________________ 138 

ÉRICA CAROLINA LIMA____________________________________________________ 139 

FERNANDA C. F. DA SILVA CATISTO_________________________________________ 140 


