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ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGBIOTEC

l

Às 10 horas do dia 08 de março de 2018, no edifício PARFOR, sala 02, realizou-se

2

no Campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins a 279 reunião

3

ordinária do Programam de Pós-Graduação em Biotecnologia. Presentes os

4

professores: Raimundo Wagner de Souza Aguiar, Douglas Henrique Pereira,

5

Aloisio Freitas Chagas Júnior e Jediel Fernandes (secretário do Programa). Foi

6

apresentada a seguinte pauta: distribuição do número de alunos orientados por

7

orientador, apresentação do relatório Sucupira ano 2018 e comprometimento

8

dos docentes junto ao Programa. O prof Raimundo tratou sobre a questão da

9

distribuição do número de alunos orientados entre os orientadores, de forma a

10

não concentrar somente em alguns docentes, enquanto outros ficam sem

11

orientandos; o comité gestor se reunirá para tratar sobre este assunto e fazer as

12

adequações necessárias. Foi tratado também pelo prof Raimundo sobre as

13

informações da coleta Capes na plataforma Sucupira, mencionou que muitos

14

docentes demoraram em atualizar as suas informações no Lattes, fato que muito

15

dificultou o andamento dos trabalhos, relatou ainda que, muitas informações

16

postadas estavam incompletas ou erradas, resultando em retrabalho por parte do

17

Coordenador. Foi cobrado pelo coordenador que os docentes tenham mais

18

comprometimento para com o Programa, relatou a excessiva demora por parte

19

destes em responder às consultas que lhes são formuladas, atrasos na atualização

20

do currículo Lattes, demora no envio de informações e ausência nas reuniões por

21

parte dos que estão lotados no campus de Gurupi, sem a devida justificativa. O

22

Coordenador do Programa - prof Raimundo - enviará ao3 doccnt« «,,, .umonv

23

detalhado sobre o diagnóstico atual da situação do curso (segundo avaliação da

24

Capes) e quais medidas serão tomadas para reverter os pontos que se mostram

25

desfavoráveis; pediu a todos que o ano de 2019 seja o ano da correção dos rumos

26

estratégicos para que o Programa seja melhor ranqueado nas próximas avaliações

27
28

dos órgãos competentes. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e
lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes.

29

Raimundo Wagner de Souza Aguiar

30

Aloisio Freitas Chagas Júnior

31

Douglas Henrique Pereira
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32

Jediel Fernandes

33

Fabrício Souza campos (ausência justificada)

34

Alex Sander Rodrigues Cangussu (ausência justificada)

35

Lucas Samuel Soares dos Santos (ausência justificada)

36

Talita Pereira de Souza Ferreira (ausência justificada) _

37

Cristiano Bueno de Moraes (ausente)

38

Gil Rodrigues dos Santos (ausente)

39

Renisson Neponuceno de Araújo Filho (ausente)

40

Ulisses Benedetti Baumhardt (ausente)

41

Ana Maria da Silva Maia (ausente)

42

Augustus Caeser Franke Portella (ausente)

43

Michelle da Cunha Abreu Xavier (ausente)
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