
ATO DE DELIBERAÇÃO PPGBCM 03/2007 
 
 

Considerando o compromisso com a formação integral do pós-graduando em Biologia Celular e 
Molecular, a Comissão de Pós-Graduação do Programa de Biologia Celular e Molecular (CPG-
PPGCBM), no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação 
da PUCRS, resolve estabelecer as seguintes normas para o cumprimento do Artigo 3º do Capítulo II 
“Da Organização Administrativa” do Regulamento do PPGBCM, atendendo ao Regimento Geral da 
PUCRS: 

 
Art. 1o – O coordenador do Programa é assessorado por uma Comissão Coordenadora, constituída por: 
 I. Quatro (04) docentes credenciados no núcleo permanente do programa.   

a) Três (03) representantes docentes definidos em processo eletivo aberto, divulgado por edital, 
convocado e acompanhado formalmente sob a coordenação do Coordenador do PPGBCM;  

b) Um professor indicado pelo Coordenador. 
II. Um representante discente. 

 
Art. 2o – O coordenador indica um dos membros da CPG-PPGBCM para substituí-lo em seus eventuais impedimentos. 
 
Art. 3o – A Comissão Coordenadora é constituída anualmente, garantida a renovação de pelo menos 1/3 de seus 
integrantes, os quais podem ser reconduzidos até 2 (duas) vezes para o período de mais 1 (um) ano. 
 
Art. 4o – O representante discente na CPG-PPGBCM será eleito anualmente pelo corpo discente podendo ser 
reconduzidos até 2 (duas) vezes para o período de mais 1 (um) ano. 
 
Art. 5º- A CPG-PPGBCM se reunirá regularmente, sendo que, o que for discutido e decidido nas reuniões constará em 
Ata elaborada para esse fim.  
 
Art. 6º - Casos especiais e omissos serão resolvidos pela CPG-PPGBCM  
 
Art. 7 º – Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.  
 
Art. 8 º – Revogam-se as disposições em contrário.  
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