
 

 

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS 2 
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e treze, às 3 
quatorze horas e vinte minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa de Pós-graduação 4 
em Biotecnologia, realizou-se a vigésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa 5 
de 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: - Informes: I Semana Científica do PPGBiotec; edital de pró-8 
equipamentos CAPES; disciplinas ofertadas para o segundo semestre 2013. 1 – Leitura e 9 
aprovação da ata da 4ª reunião extraordinária de colegiado; 2- Promoção do Evento "XIX Sem. 10 
Mineiro de Plantas Medicinais"; 3- Solicitação de apoio do Prof. Ricardo; 4- Elaboração de 11 
pontuação e normas de orientação nos processos seletivos do PPGBiotec; 5- Aprovação de 12 
relatórios de estágios em docência e aproveitamento de disciplina; 6- Alteração matriz curricular 13 
PPGBiotec– Aprovação CONEP; 7- Parecer Qualificação Ênio e Tiago; 8- Solicitação de 14 
transferência de Mestrado. 9- Aprovação Ad Referendum certificado Cenex-Fale. Estiveram 15 
presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José Carlos de Magalhães 16 
(via skipe), Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e a discente Regina Consolação dos 17 
Santos. A professora Juliana Pessalacia não compareceu por estar de Licença Gestação. Alex 18 
iniciou com o informe sobre a I Semana Científica do PPGBiotec que aconteceu juntamente 19 
com a IV Jornada Acadêmica Internacional de Bioquímica de 07 a 14/06. Alex disse que o 20 
evento transcorreu com tranquilidade e obteve sucesso em sua realização. Sobre o edital Pró-21 
equipamentos, Alex informou que aconteceu uma reunião na PROPE com todos os programas de 22 
pós-graduação. Nessa reunião, A PROPE fez um levantamento para verificar quais os programas 23 
estavam interessados em apresentar propostas relativas ao edital de Pró-equipamentos. Mediante 24 
esta informação, foi feita a distribuição do valor de (R$50.000,00) cinquenta mil reais para cada 25 
um dos programas interessados em apresentar propostas. Conforme informação do Pró-reitor 26 
André, cada subprojeto apresentado poderá pleitear a compra de até (4) quatro equipamentos, 27 
portanto, é viável que cada programa faça seu subprojeto separadamente. O Pró-reitor informou 28 
ainda que, cada programa tem até o dia (01/07) primeiro de julho para enviar seu respectivo 29 
subprojeto.  Passando ao último informe, Alex disse que o oferecimento de disciplinas para o 2º 30 
semestre de 2013 já está definido, sendo: - Informação e Tecnologias da Informação e 31 
Comunicação em Saúde, Princípios de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, Propriedade 32 
Intelectual, Seminários de Qualificação, Sistema de Liberação de Fármacos e Tópicos 33 
Avançados em Virologia. Iniciando a pauta, item 1: Leitura e aprovação da ata da 4ª reunião 34 
extraordinária de colegiado,  Alex fez a leitura da ata que foi aprovada e assinada pelos 35 
presentes. Passando ao item 2– Promoção do Evento "XIX Sem. Mineiro de Plantas 36 
Medicinais" o prof. Alex leu o pedido da profa. Ana Hortência que solicita ajuda do PPGBiotec 37 
para promover o XIX Seminário Mineiro de Plantas Medicinais que acontecerá nos dias 29 e 30 38 
de novembro. A professora Luciana, que faz parte da comissão organizadora do evento, explicou 39 
que a ajuda solicitada se refere a usar o nome do Programa para pleitear recursos em outros 40 
órgãos de fomento. Após breve discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Passando 41 
ao próximo ponto de pauta, o professor Alex, leu o pedido de auxílio do professor Ricardo 42 
Cavalcante que solicita ajuda para participação no I Seminário Luso-Brasileiro de Tecnologias e 43 
Sistemas de Informação em Saúde, que acontecerá na cidade de Lisboa (Portugal) no período de 44 
23 a 27 de outubro de 2013.  No documento, o professor Ricardo esclarece que uma das 45 
pesquisas, em desenvolvimento, a ser apresentada no evento está vinculada ao PPGBiotec. 46 
Houve uma breve discussão foi decidido que o PPGBiotec, através do recurso de PIPG, pagará 47 
duas diárias para o professor Ricardo. Passando ao próximo ponto: 4- Elaboração de pontuação 48 
e normas de orientação nos processos seletivos do PPGBiotec, o professor Alex falou sobre a 49 
situação de professores credenciados que orientam alunos e nunca ministraram aulas no 50 
PPGBiotec. Iniciou-se então uma discussão e a professora Luciana sugeriu a criação de normas 51 



 

 

para se definir qual o número de orientandos o professor poderá assumir e quais professores 52 
podem orientar. Alex explicou que, seguindo as orientações do professor Odir, é possível se 53 
fazer um estudo e obter o “coeficiente de orientação” de cada professor.  Após breve discussão, 54 
concluiu-se que a definição desse coeficiente é importante para avaliação do Programa pela 55 
CAPES. Alex sugeriu fazer esse estudo e o mesmo será apresentado na próxima reunião. O 56 
colegiado decidiu também pela emissão de um memorando circular informando que não poderá 57 
orientar alunos o professor que não ofertar nenhuma disciplina no prazo (24) vinte e quatro 58 
meses após seu credenciamento. Prosseguindo com a pauta: 5- Aprovação de relatórios de 59 
estágios em docência e aproveitamento de disciplinas, o professor Alex apresentou os 60 
seguintes pedidos discentes: 1- Aprovação de estágio em docência de Isabel Cristina Faria, 61 
Keley Tavares Silva Matias e Renata Aparecida Nascimento Ribeiro; 2- Aproveitamento das 62 
disciplinas obrigatórias de Bioquímica e Biologia Molecular cursadas, aqui no PPGBiotec, pelos 63 
discentes Isabella Piassi Godói e Guilherme Augusto Ferreira da Costa; 3- Aproveitamento da 64 
disciplina optativa Bioquímica e Biologia Molecular Avançada, cursada por Keley Tavares Silva 65 
Matias no Programa de Ciências da Saúde e 4- Aprovação do projeto de dissertação de Júlio 66 
Fernandes de Souza. Após verificação dos documentos entregues pelos alunos, todos os pedidos 67 
foram deferidos pelo colegiado. Passando ao item 6- Alteração matriz curricular PPGBiotec– 68 
Aprovação CONEP, O professor Alex informou que, conforme orientação do Pró-reitor, as 69 
alterações na estrutura curricular do programa, como aumento/redução de créditos de disciplinas, 70 
exclusão de disciplina obrigatória, redução das linhas de pesquisa, etc.. deverão ser submetidas à 71 
aprovação no CONEP e informadas no Coleta Capes. Alex explicou que ocorreram algumas 72 
mudanças, porém, ainda existem outras propostas de alterações a serem efetuadas. Assim, 73 
chegou-se a conclusão que primeiramente deverá ser feito um levantamento de todas as 74 
alterações que serão feitas na estrutura curricular do programa e deverá ser elaborada uma 75 
justificativa para que seja enviada uma proposta única ao CONEP. Após breve discussão, o 76 
professor Alex ficou responsável por elaborar uma proposta com todas as alterações sugeridas 77 
pelo professor Odir e incluir também as propostas que já foram discutidas no colegiado. 78 
Passando ao ponto 7- Parecer Qualificação Ênio e Tiago, Alex leu o parecer, da profa Luciana 79 
Lara, que aprova as retificações feitas na qualificação do discente Ênio Santos Gomes e 80 
informou também que a profa. Jaqueline Siqueira enviou e-mail aprovando as retificações feitas 81 
na qualificação de Tiago Viterbo de Faria. Passando ao próximo ponto 8- Solicitação de 82 
transferência de Mestrado, o professor Alex apresentou o pedido de Thais Camargos de Paula 83 
Neves, que solicita transferência do Mestrado em Biologia Humana e Ambiente da Faculdade de 84 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) para o Mestrado em Biotecnologia aqui do CCO. O 85 
colegiado avaliou a documentação da aluna e as normas descritas no regimento interno do 86 
programa sobre transferência. O pedido da aluna foi indeferido uma vez que o mesmo não atende 87 
aos requisitos dos § 1º e 2º do artigo 27º do Regimento Interno. Passando ao último ponto de 88 
pauta: 9- Aprovação Ad Referendum certificado Cenex-Fale, Alex informou que foi aprovado 89 
Ad Referendum o aceite do Certificado do exame de Proficiência em Língua Inglesa emitido pelo 90 
CENEX – FALE - Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG, para aprovação na 91 
etapa de Língua Inglesa do processo seletivo do PPGBiotec. Alex explicou que o exame deverá 92 
ser obrigatoriamente realizado na área 01 - Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da 93 
Saúde ou na área 02, - Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e o certificado apresentado 94 
deverá conter nota mínima de 60,0 (sessenta) pontos e estar dentro do prazo de validade do 95 
exame. Após breve discussão, o colegiado aprovou o Ad Referendum. Esgotada a pauta, foi 96 
marcada a próxima reunião para o dia 09 de agosto (09/08), às dez horas. A reunião foi encerrada 97 
às dezesseis horas e oito minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, lavrei 98 
a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, quatorze 99 
de junho de dois mil e treze._______________________________________________________ 100 
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