
 

 

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS 2 
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 3 
às dez horas e doze minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a vigésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de 5 
Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-Rei – 6 
Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pelo Professor Alex Gutterres Taranto para 7 
cumprir a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da 20ª reunião ordinária e 3ª reunião 8 
extraordinária de colegiado; 2 – Pedido de suspensão de orientação; 3 – Segunda Avaliação de 9 
Proficiência Inglesa dos discentes da 2ª turma; 4 – Desligamento de discente; 5- Pedido de 10 
Trancamento de matrícula de Alessandro Firmino; 6- Pedido de descredenciamento Prof. 11 
Marcelo Perecin de Arruda Ribeiro; 7- Solicitações discentes de troca de orientador, indicação 12 
de co-orientador e aproveitamento de créditos cursados; 8-  Solicitação discente de dispensa de 13 
estágio docência; 9- Homologação Processo Seletivo para 2013. Estiveram presentes à reunião 14 
os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José Carlos de Magalhães (via skipe), Luciana 15 
Alves Rodrigues dos Santos Lima e a discente Regina Consolação dos Santos. A professora 16 
Juliana Pessalacia não compareceu por estar de Licença Gestação. Alex iniciou com a leitura das 17 
atas que foram aprovadas e assinadas pelos presentes. Passando aos itens 2, 3 e 4 – Pedido de 18 
suspensão de orientação, Segunda Avaliação de Proficiência Inglesa dos discentes da 2ª 19 
turma e Desligamento de discente, Alex leu o memorando de suspensão de orientação, 20 
apresentado pelo prof. José Carlos e pela discente Cínthia da Silva Moura. Nesse memorando, 21 
assinado por ambos, é comunicado ao colegiado a impossibilidade de o prof. José Carlos 22 
continuar com a orientação, uma vez que a aluna não pode se dedicar, por um período 23 
satisfatório à consecução e conclusão de seu mestrado. Após breve discussão, o colegiado acatou 24 
o pedido de suspensão de orientação.  A seguir, Alex comunicou ao colegiado que os alunos 25 
aprovados no processo seletivo para 2012, que ainda não tinham sido aprovados na prova de 26 
Inglês, refizeram a prova no dia 29/01/2013, juntamente com os candidatos do processo seletivo 27 
para 2013. Alex informou que a aluna Cínthia Moura fez a prova no dia vinte e nove de janeiro 28 
(29/01), porém, a mesma não atingiu a média para aprovação. Houve então uma longa discussão 29 
e o colegiado, visando cumprir o disposto no artigo 48 do Regimento Interno do PPGBiotec, 30 
decidiu por dar uma última oportunidade para a aluna, convocando-a para nova prova de Inglês, 31 
a realizar-se no dia vinte e dois (22) de março, às dez horas (10h), na sala de reunião do 32 
PPGBiotec. Foi decidido que será encaminhado um memorando à referida discente, solicitando-33 
lhe sugestão de um novo orientador e comunicando-lhe que a não aprovação nessa terceira (3ª) 34 
prova de Inglês, implicará em desligamento do Programa. Passando ao próximo ponto de pauta: 5- 35 
Pedido de Trancamento de matrícula, o professor Alex leu o pedido apresentado pelo discente 36 
Alessandro Firmino, no qual o mesmo solicita o trancamento de sua matrícula para o primeiro 37 
(1º) semestre de 2013.  O colegiado avaliou e discutiu o aceite do pedido, e foi ratificado que o 38 
prazo máximo estabelecido para a qualificação dos ingressantes em 2012 é até setembro/2013. 39 
Foi decidido então encaminhar memorando ao referido discente informando-o que o pedido de 40 
trancamento foi aceito, porém, o mesmo deverá marcar sua qualificação, impreterivelmente, para 41 
até setembro/2013. Passando ao item 6- Pedido de descredenciamento Prof. Marcelo Perecin 42 
de Arruda Ribeiro, professor Alex apresentou o e-mail enviado pelo prof. Marcelo Perecin ao 43 
PPGBiotec, no qual ele solicita seu descredenciamento do programa. O colegiado avaliou e 44 
decidiu por aprovar a solicitação de desligamento do referido professor. Passando ao item 7- 45 
Solicitações discentes de troca de orientador, indicação de co-orientador e aproveitamento 46 
de créditos cursados, o professor Alex apresentou os seguintes pedidos: 1- A discente Isabel 47 
Cristina Faria solicita a troca de seu orientador Prof. Eduardo Winter pelo Prof. Bezamat Souza 48 
Neto; 2- O discente Tiago Viterbo de Faria solicita aproveitamento da disciplina optativa 49 
Substâncias Bioativas cursada no Programa Ciências da Saúde; 3- A professora Rosy Iara 50 
solicita inclusão do professor Rafael César Russo Chagas como co-orientador da discente 51 



 

 

Kamila Monteiro dos Santos; 4- A professora Ana Hortência solicita inclusão do professor 52 
Rafael César Russo Chagas como co-orientador do discente Mairon César Coimbra; 5- A 53 
discente Viviane de Cássia Bicalho Silva solicita aprovação de seu estágio docência; 6- A 54 
discente Cínthia da Silva Moura solicita que a disciplina “Bioquímica e Biologia Molecular” 55 
cursada no Programa Ciências da Saúde, seja aproveitada como disciplina obrigatória aqui no 56 
PPGBiotec. O colegiado avaliou os pedidos e toda a documentação anexa a eles e decidiu pelo 57 
deferimento dos mesmos, com exceção do pedido da discente Cínthia que deverá apresentar o 58 
plano de ensino da disciplina cursada para que o colegiado possa avaliar qual a equivalência do 59 
conteúdo da disciplina cursada com o conteúdo das disciplinas obrigatórias do PPGBiotec. 60 
Passando ao próximo ponto 8- Solicitação discente de dispensa de estágio docência, o 61 
colegiado avaliou o pedido da discente Natane Moreira de Carvalho que solicita dispensa de seu 62 
estágio em docência. A discente anexou ao pedido, documentação comprobatória de ter 63 
lecionado as disciplinas de Urgência e Emergência e Fundamentos de Enfermagem I e II. O 64 
colegiado discutiu e decidiu pelo indeferimento do pedido, por motivo de as disciplinas 65 
ministradas pela discente não estarem relacionadas ao seu projeto e nem à sua linha de pesquisa. 66 
Passando ao último item 9- Homologação Processo Seletivo para 2013, Alex informou que o 67 
processo seletivo para 2013 foi concluído com aprovação de seis (6) candidatos. Alex explicou 68 
que a comissão de avaliação está aguardando o encerramento do prazo de recursos para divulgar 69 
oficialmente o resultado na página do PPGBiotec. Alex colocou em discussão como seriam 70 
definidos os orientadores para os alunos, uma vez que o número de candidatos aprovados foi 71 
inferior ao número de vagas e consequentemente alguns professores ficarão sem orientandos. Foi 72 
sugerido pela profa. Luciana que a escolha seja feita pelos alunos, com base nas opções 73 
constantes no edital, seguindo a ordem cronológica de classificação do processo seletivo. A 74 
sugestão foi aprovada por todos. Encerrada a pauta, Alex passou o informe sobre uma consulta 75 
feita à PROPE sobre quais os procedimentos devem ser adotados para que o programa possa 76 
efetuar ajustes em sua grade curricular.  Alex leu a resposta, enviada pelo Pró-reitor, Prof. André 77 
Mota, que sugere que as alterações sejam informadas no coleta capes e enviadas também para 78 
aprovação nos conselhos superiores da UFSJ. Foi marcada a próxima reunião para o dia 05 de 79 
abril (05/04), às dez horas.  A reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos. 80 
Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, lavrei a presente ata que depois de lida, 81 
se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e dois de fevereiro de dois mil e 82 
treze._________________________________________________________________________ 83 
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