
 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS 2 
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e treze, às dez 3 
horas e trinta e oito minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a vigésima segunda 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 – Informes: - Nova data de realização prova de Inglês Cínthia Moura. 8 
Definição de aproveitamento de disciplina obrigatória cursada por Cínthia Moura; 2- Leitura e 9 
aprovação da ata da 21ª reunião ordinária de colegiado; 3 – Apresentação do Plano de trabalho 10 
dos alunos ingressantes em 2013; 4 – Pedidos discentes de mudança de orientador / Memorando 11 
Prof.Alexsandro Galdino; 5- Seleção do próximo semestre; 6- Avaliação da 1ª turma (exames de 12 
qualificação); 7- Professores que não contribuíram com o coleta capes; 8-  Solicitação do Prof. 13 
Eduardo para alteração do projeto da discente Renata Aparecida Nascimento Ribeiro e retirada 14 
de co-orientador; 9- Solicitações discentes de Aproveitamento de Créditos; 10- Solicitações 15 
discentes de Aprovação de Relatório de Estágio em docência; 11- Solicitações discentes de 16 
desligamento e trancamento. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex 17 
Gutterres Taranto, José Carlos de Magalhães (via skipe), Luciana Alves Rodrigues dos Santos 18 
Lima e a discente Regina Consolação dos Santos. A professora Juliana Pessalacia não 19 
compareceu por estar de Licença Gestação. Antes de iniciar, o Prof. Alex estabeleceu o horário 20 
de meio dia (12h) como horário teto da reunião. Alex iniciou com o informe de que a data da 21 
prova de inglês da discente Cínthia Moura foi marcada para o dia 05 (cinco) de julho, em 22 
cumprimento ao disposto no edital do processo seletivo para 2012, que traz em seu Artigo 11 §3º 23 
“O candidato será aprovado se obtiver nota mínima igual ou superior a 6,0 (seis). O insucesso 24 
na prova de proficiência em Língua Inglesa não desclassifica o candidato ao ingresso no 25 
Programa. No entanto, os alunos do PPGBiotec devem obrigatoriamente obter proficiência em 26 
Língua Inglesa no máximo até o final do terceiro semestre do curso.” Passando ao próximo 27 
informe, Alex disse que após avaliar a ementa da disciplina “Bioquímica e Biologia Molecular 28 
Avançada” cursada pela discente Cinthia Moura no Ciências da Saúde, foi decidido que a mesma 29 
será dispensada da disciplina obrigatória de Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia aqui 30 
no PPGBiotec. Passando ao item 2: Leitura e aprovação da ata da 21ª reunião de colegiado,  31 
Alex fez a leitura da ata que foi aprovada e assinada pelos presentes. Passando ao item 3– 32 
Apresentação do Plano de trabalho dos alunos ingressantes em 2013, Alex apresentou os 33 
planos de trabalhos da turma de 2013, com exceção da discente Fabiane Pires Ferreira e 34 
professor Gabriel Yazbeck que solicitaram uma prorrogação no prazo de entrega de seu plano de 35 
trabalho.  O colegiado avaliou os planos de trabalhos que foram entregues e após discussão 36 
decidiu pela aprovação dos mesmos. Foi observado que nem todos os planos de trabalho têm em 37 
seu cronograma a previsão da data de defesa. O colegiado decidiu então encaminhar dois 38 
memorandos aos discentes e seus respectivos orientadores: O primeiro, informando-lhes que os 39 
planos de trabalhos foram aprovados pelo colegiado e o segundo, solicitando–lhes a entrega dos 40 
Projetos até o final do 1º semestre de 2013 (31/07/2013). Será destacado no memorando que a 41 
matrícula do 2º semestre de 2013 estará condicionada à entrega do Projeto e também será 42 
ratificado que as defesas deverão acontecer dentro do prazo máximo de vinte e quatro (24) meses 43 
a contar da matrícula. Passando ao item 4 – Pedidos discentes de mudança de orientador / 44 
Memorando Prof. Alexsandro Galdino, o professor Alex apresentou o pedido de substituição 45 
de orientador, assinado pelo prof. Alexsandro Galdino e pela discente Fabiana Paula Pereira, na 46 
qual a discente solicita e justifica a substituição de seu orientador Prof. Alexsandro Galdino pela 47 
Profa. Rosy Ribeiro. Anexo ao pedido, Alex apresentou dois memorandos do prof. Alexsandro 48 
Galdino. Em um memorando ele solicita a retirada da discente Fabiana como sua orientanda e no 49 
outro memorando ele questiona se professores que não estão presentes no edital do processo 50 
seletivo podem assumir orientação. Houve então uma breve discussão e o colegiado deciciu por 51 



 

 

encaminhar memorando ao professor Alexsandro respondendo-o que somente professores cujos 52 
nomes estão presentes no Edital do Processo Seletivo poderão assumir orientação.  O pedido da 53 
discente Fabiana foi então aprovado pelo colegiado, uma vez que o nome da professora Rosy 54 
Ribeiro consta no edital do Processo Seletivo para 2013.  Ainda nesse ponto de pauta Alex, 55 
apresentou o pedido da Profa Rosy Ribeiro, solicitando a inclusão da profa Jaqueline Ferreira 56 
como co-orientadora da discente Fabiana Paula Pereira. O colegiado avaliou e decidiu pelo 57 
deferimento do pedido. Passando ao próximo ponto de pauta 5- Seleção do próximo semestre, 58 
Alex colocou em discussão se o PPGBiotec fará abertura de processo seletivo para o 2º semestre 59 
de dois mil e treze (2013). A professora Luciana argumentou que visando uma melhor 60 
organização e estruturação do PPGBiotec e mediante fatores como a falta de professores para 61 
oferecimento de disciplinas, o programa não deveria abrir edital de seleção para o 2º semestre de 62 
2013. O colegiado avaliou a situação e decidiu, por unanimidade, que não será aberto processo 63 
seletivo para o 2º semestre de 2013. Mediante essa decisão, o professor Alex sugeriu que sejam 64 
oferecidas vagas para disciplinas isoladas, uma vez que existem alunos trabalhando em 65 
laboratórios, aqui do Campus, com interesse em ingressar no PPGBiotec. Iniciou-se então uma 66 
discussão sobre como seria feita uma provável seleção de alunos para disciplina isolada. Alex 67 
informou que, no Programa de Farmácia, foi adotado o critério de carta de recomendação, feita 68 
pelos professores do Programa. O colegiado achou a sugestão válida e o professor Alex ficou 69 
responsável por elaborar um modelo de carta para posterior aprovação no colegiado.  Passando 70 
ao próximo ponto 6- Avaliação da 1ª turma (exames de qualificação), a professora Luciana, 71 
que é a responsável pelo diário da disciplina de Seminários de Qualificação, informou que foram 72 
encerradas as apresentações dos seminários de qualificação da 1ª turma do PPGbiotec e que dois 73 
alunos foram aprovados com restrições. Luciana colocou em discussão qual nota deveria ser 74 
lançada para esses alunos. Após análise e discussão, o colegiado decidiu pelos seguintes 75 
lançamentos: a) Nota dez (10) – Para alunos frequentes e aprovados sem restrição pela banca; b) 76 
Nota oito (08) – Para alunos infrequentes, mas aprovados sem restrição pela banca; e c) Nota seis 77 
(06) – Para alunos aprovados com restrição pela banca. Em relação aos dois alunos aprovados 78 
com restrição, foi decidido encaminhar memorando ao orientador com cópia a esses alunos, 79 
solicitando-lhes a data de entrega da retificação do trabalho de qualificação. Esgotado o tempo 80 
estabelecido como teto para a reunião, foi marcada a próxima reunião como extraordinária para o 81 
dia 26 de abril (26/04), às dez horas para que se possa encerrar os demais pontos de pauta. A 82 
reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e um minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, 83 
Soraia Aparecida Alves, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos 84 
presentes. Divinópolis, cinco de abril de dois mil e treze.________________________________ 85 
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