
 
 
 
  
                         

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO COORDENADORA DE PROGRAMA  

PPG-BI - 20/05/2014 

   
 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e vinte 1 

minutos, os membros da Comissão Coordenadora de Programa - CCP do PPG-BI 2 

se reuniram para realizar a Décima Sétima Reunião  Extraordinária na Secretaria 3 

do PPG-BI. Estavam presentes os seguintes membros: Prof a. Adriane Maria 4 

Ferreira Milagres – 1º Membro Titular, Prof.  Walter de Carvalho – 2º Membro 5 

Titular e a Profa. Inês Conceição Roberto – 3º Membro Titular. O Representante 6 

Discente Levi Ezequiel de Oliveira  justificou sua ausência. A pauta da reunião 7 

consistiu de: Item 1: Analisar o pedido de matrícula fora do prazo da Sra. Lina 8 

Marcela Duran Miranda, aprovada no Exame de Seleção ao Mestrado realizado em 9 

Abril/2014. Deu-se início à Reunião.  A Comissão analisou o pedido encaminhado 10 

pela Sra. Lina Marcela Duran Miranda e por sua futura orientadora Profa. Inês 11 

Conceição Roberto referente a matrícula fora do prazo. A Sra. Lina realizou o 12 

Exame de Seleção no dia 08/04/2014 e após a divulgação do resultado no dia 13 

30/04/2014, e tendo conhecimento de sua aprovação a candidata entrou com a 14 

solicitação de visto de estudante na embaixada da Colômbia. O visto foi concedido 15 

no dia 13/05/2014 (anexo), após a data prevista para a matrícula (06 a 16 

08/05/2014). A Sra. Lina de posse do visto e demais documentos veio ao Brasil e 17 

conseguiu obter o RNE no dia 19/05/2014 (anexo). É fato que esta ocorrência deu-18 

se por motivos de trâmites burocráticos entre os países (Colômbia x Brasil), e que 19 

a candidata está muito interessada em realizar o mestrado em Biotecnologia 20 

Industrial, com orientação definida e plenamente inteirada das linhas de pesquisa, 21 

assim sendo, a CCP/PPGBI manifestou-se favorável ao pedido Nada mais 22 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e cinco minutos. 23 
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