
 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS 2 
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez 3 
horas e doze minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a vigésima quarta 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 23ª reunião ordinária de colegiado; 2- 8 
Informes: Defesas já realizadas; alunos matriculados; resultado da proficiência em Inglês; alunos 9 
que solicitaram prorrogação de defesas; portfólio dos programas de pós-graduação do CCO. 3- 10 
Ad referendum – Dispensa de estágio em docência de Ana Paula Pôssa e Ana Camila Neves 11 
Morais; 4- Aprovação dos projetos da turma de 2013; 5- Aluno com matrícula trancada no 12 
semestre anterior; 6- Professores orientadores para o próximo processo seletivo; 7- Edital do 13 
processo seletivo para 2014; 8- Proposta de alteração do curso pelo Prof. Alex; 9- O que ocorrer. 14 
Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José Carlos de 15 
Magalhães (via skipe), Juliana Dias Reis Pessalacia, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e 16 
a discente Regina Consolação dos Santos. Antes de iniciar, o Prof. Alex estabeleceu o horário de 17 
meio dia (12h) como horário teto para a reunião. Alex iniciou com a leitura da ata. A professora 18 
Luciana sugeriu alteração na linha 18, solicitando a inclusão da expressão “Internacional” ao 19 
nome da “IV Jornada Acadêmica de Bioquímica”. A alteração foi feita e a ata reimpressa, a 20 
seguir, a ata foi assinada pelos presentes. Passando aos informes, Alex disse que já foram 21 
realizadas as defesas dos discentes Mairon César Coimbra e José Antônio Ribeiro Neto e 22 
informou que já estão agendadas as defesas de Melissa Grazielle, Renata Nascimento, Kamilla 23 
Monteiro, Martinelle Ferreira, Karen Cipriano e Natane Carvalho. A seguir, Alex leu os pedidos 24 
de prorrogação de defesa solicitados pelos discentes, a saber: Ana Camila Morais, Ana Paula 25 
Pôssa, Ênio Gomes, Fernanda Almeida, Mauro Ézio, Tiago Viterbo, Vanessa Moraes e Walessa 26 
Martins. Após avaliação, os pedidos de prorrogação apresentados foram aprovados pelo 27 
colegiado. Passando ao informe de alunos matriculados e ao ponto de pauta 5- Aluno com 28 
matrícula trancada no semestre anterior, o professor Alex informou que a secretaria recebeu 29 
no dia (01/08) primeiro de agosto os formulários de inscrição/renovação de matrículas de todos 30 
os alunos regulares, com exceção do discente Alessandro Firmino Mascarenhas. Alex explicou 31 
que Alessandro solicitou trancamento de matrícula no (1º) primeiro semestre de 2013 (dois mil e 32 
treze) e que não compareceu para renovar sua matrícula no 2º (segundo) semestre. Alex 33 
informou que de acordo com o disposto no § único, do artigo 30, do regimento interno do 34 
PPGBiotec o discente deverá ser desligado: Artigo 30º – Todos os alunos do PPGBIOTEC 35 
deverão ratificar suas matrículas no início de cada período letivo, independentemente de terem 36 
ou não integralizado os créditos obrigatórios em disciplinas, ou de terem agendado exame de 37 
qualificação ou defesa de dissertação. § único – A falta da ratificação de matrícula no prazo 38 
fixado acarretará automaticamente o desligamento do aluno do Programa, por ato do 39 
Coordenador. Iniciou-se então uma discussão e, por unanimidade, o colegiado decidiu pelo 40 
desligamento do referido aluno. Assim sendo, deverá ser enviado memorando, ao aluno e ao seu 41 
orientador, comunicando-os sobre o desligamento. Foi decidido também que será enviado um 42 
memorando ao professor Carlos Alan solicitando-lhe que se manifeste sobre o interesse na 43 
continuidade de seu credenciamento ao PPGbiotec. Nesse momento, o professor Alex apresentou 44 
o pedido de descredenciamento enviado pela professora Bruna Mara Aparecida de Carvalho. No 45 
pedido apresentado, a professora Bruna solicita seu descredenciamento logo após a defesa da 46 
discente Karen Cipriano da Silva, que está marcada para o dia seis (06) de setembro. O colegiado 47 
avaliou e decidiu pelo deferimento do pedido. Passando ao informe resultado da proficiência 48 
em Inglês, Alex disse que a aluna Cínthia da Silva Moura apresentou o Certificado do exame de 49 
Proficiência em Língua Inglesa do CENEX – FALE - Centro de Extensão da Faculdade de 50 
Letras da UFMG. A aluna realizou o exame no dia (08/06/13) oito de junho de dois mil e treze e 51 



 

 

foi aprovada. O colegiado avaliou e decidiu pelo deferimento do certificado apresentado.  52 
Passando ao próximo informe, Alex disse que o Professor Eduardo está construindo um portfólio 53 
dos programas de pós-graduação do CCO e posteriormente será feita elaboração de um folder. 54 
Passando ao item 3- Ad referendum – Dispensa de estágio em docência, o professor Alex 55 
informou que foi aprovado Ad referendum os pedidos de dispensa de estágio em docência das 56 
discentes Ana Paula Pôssa e Ana Camila Neves Morais. Após breve discussão, o colegiado 57 
aprovou o ad referendum, e decidiu pelo encaminhamento de memorando às respectivas 58 
orientadoras para ciência da dispensa. A seguir, o professor Alex apresentou os relatórios de 59 
cumprimento de estágio em docência dos seguintes alunos: Guilherme Augusto Ferreira da 60 
Costa, Natane Moreira de Carvalho e Kamilla Monteiro dos Santos. O colegiado avaliou os 61 
relatórios apresentados e decidiu pelo deferimento dos mesmos. Passando ao quarto ponto de 62 
pauta: Aprovação dos projetos da turma de 2013, Alex apresentou os projetos de pesquisa dos 63 
alunos Daniel Dias, Fabiana Pereira, Fabiane Ferreira, Marina Oliveira e Yoshimi Watanabe. 64 
Ainda nesse ponto de pauta, foi avaliado o pedido de alteração de projeto da discente Renata 65 
Aparecida Nascimento Ribeiro. Após breve análise dos projetos, os mesmos foram aprovados 66 
pelo colegiado. Passando aos pontos de pauta 6 e 7: Professores orientadores para o 67 
próximo processo seletivo e Edital do processo seletivo para 2014, o professor Alex informou 68 
que foi feita uma consulta aos professores para se manifestarem os interessados em compor a 69 
comissão do próximo processo seletivo e os professores que responderam manifestaram restrição 70 
de horários para participação. Iniciou-se então uma discussão e decidiu-se que a comissão do 71 
processo seletivo para 2014 será composta pelo próprio colegiado. A secretaria irá emitir portaria 72 
nomeando os seguintes professores para compor a comissão: Alex Gutterres Taranto, José Carlos 73 
de Magalhães, Juliana Dias Reis Pessalacia e Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima. Após 74 
definição da comissão, Alex explicou que já fez o esboço do Edital e disse que a intenção é de 75 
realizar e homologar o processo seletivo até dezembro de 2013. Alex fez a leitura do edital e 76 
sugeriu que esse processo seletivo seja feito em apenas duas etapas. A primeira etapa seria 77 
eliminatória e composta por uma prova de 30 questões de múltipla escolha. A segunda etapa 78 
seria a análise dos currículos. Nesse momento, Alex leu as normas para análise dos currículos. 79 
Houve uma breve discussão para se definir o peso das questões da prova de múltipla escolha e 80 
concluiu-se que as questões deverão ser distribuídas da seguinte forma: (10) dez questões de 81 
Propriedade Intelectual, (10) dez questões de Escrita Acadêmica e (10) questões de Bioquímica. 82 
A seguir, foram definidas as seguintes datas para o processo seletivo: Inscrições: de (23 a 27/09) 83 
vinte e três a vinte e sete de setembro; Pedido Isenção de Taxa de Inscrição: de (02 a 06/09) dois 84 
a seis de setembro; Resultado dos pedidos de Isenção: dia (16/09) dezesseis de setembro; 85 
Homologação das inscrições: dia (11/10) onze de outubro; Interposição de Recurso contra o 86 
indeferimento de inscrições: de (14 a 18/10) quatorze a dezoito de outubro; Resultado dos 87 
Recursos de Inscrição: dia (23/10) vinte e três de outubro; Realização da prova da 1ª Etapa: dia 88 
(30/10) trinta de outubro; Resultado da (1ª e 2ª) primeira e segunda etapa: dia (14/11) quatorze 89 
de novembro; Interposição de Recursos contra o resultado da (1ª e 2ª) primeira e segunda etapa: 90 
de (18 a 28/11) dezoito a vinte e oito de novembro; Resultado dos recursos contra o Resultado 91 
das etapas 1 e 2: dia (10/12) dez de dezembro; Resultado Final/Homologação do concurso: dia 92 
(16/12) dezesseis de dezembro. Alex informou ainda que as matrículas acontecerão de acordo 93 
com o calendário da PROPE e que constará no edital o prazo para entrega de certificado de 94 
proficiência em língua estrangeira. O professor Alex irá finalizar o edital e disse que a previsão 95 
para divulgação do mesmo será o dia (23/08) vinte e três de agosto. Esgotado o tempo 96 
estabelecido como teto para a reunião, foi marcada a próxima reunião como extraordinária para o 97 
dia vinte e três de agosto (23/08), às dez horas para que se possa encerrar a pauta.  A reunião foi 98 
encerrada às doze horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, 99 
lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 100 
nove de agosto de dois mil e treze.__________________________________________________ 101 
_____________________________________________________________________________  102 


