
 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA 1 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-2 
OESTE DONA LINDU. Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e treze, às quinze horas e 3 
dezoito minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a vigésima quinta 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 das atas da 24ª reunião ordinária e 5ª reunião 8 
extraordinária de colegiado; 2- Informes; 3- Retificação na proposta de alteração do curso; 4- 9 
Homologação das inscrições do processo seletivo 2014; 5- Composição da banca do processo 10 
seletivo; 6- Edital de seleção da bolsa PNPD do PPGBiotec; 7- Solicitações discentes para 11 
realização de qualificação no CAP; dispensa de estágio docência e inclusão de co-orientação; 8- 12 
O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, 13 
José Carlos de Magalhães (via skipe), Juliana Dias Reis Pessalacia, Luciana Alves Rodrigues dos 14 
Santos Lima. A discente Regina Consolação dos Santos justificou sua ausência. Alex iniciou 15 
com a leitura das atas da 24ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária de colegiado, 16 
que foram aprovadas e assinadas pelos presentes. Passando aos informes, Alex disse que a 17 
CAPES já iniciou o processo de avaliação do Mestrado em Biotecnologia e que está disponível, 18 
no site da CAPES, o relatório de acompanhamento. Passando ao item 3- Retificação na 19 
proposta de alteração do curso, O professor Alex informou que houve uma reunião na PROPE 20 
onde, dentre outros assuntos, foi discutida a padronização dos diplomas dos Programas de Pós-21 
Graduações. Alex disse que foi decidido que, nos diplomas, não sairão descritas as Linhas de 22 
Pesquisa, sairá somente a Área de Concentração. Portanto, de acordo com as determinações da 23 
PROPE, O diploma do PPGBiotec, será expedido da seguinte maneira: “Mestre em 24 
Biotecnologia” – Área “Biotecnologia Aplicada à saúde”. Alex disse que, na nova proposta 25 
curricular, aprovada pelo colegiado e que será submetida à Câmara de Pesquisa e Pós-26 
Graduação, a Área de Concentração do Programa, foi mantida com o nome “Biotecnologia 27 
Aplicada à Saúde”. Alex colocou em discussão se o termo “Biotecnologia Aplicada à Saúde” 28 
estaria adequado, para expressar o trabalho realizado pelos alunos da área de 29 
Empreendedorismo.  Após discussão, o colegiado decidiu modificar, na proposta de alteração do 30 
curso, o nome da área de concentração para “Biotecnologia Empreendedora”, por entender que 31 
esse termo abrangeria o trabalho de todos os alunos do Programa. Dessa forma, até que a 32 
proposta de alteração seja aprovada, os diplomas do PPGBiotec serão expedidos com a Área 33 
“Biotecnologia Aplicada à Saúde”. Passando ao próximo ponto: 4- Homologação das inscrições 34 
do processo seletivo 2014, Alex informou que a secretaria recebeu (38) trinta e oito inscrições 35 
de candidatos ao processo seletivo 2014 e que todos os candidatos apresentaram a documentação 36 
de acordo com o solicitado no edital. Assim, o colegiado decidiu pela homologação das (38) 37 
trinta e oito inscrições recebidas. Prosseguindo com a pauta: 5- Composição da banca do 38 
processo seletivo, O professor Alex explicou que, em cumprimento ao artigo 5º da Resolução 39 
CONSU No 042, que estabelece as normas para a elaboração de editais e realização de Processos 40 
Seletivos, após o término das inscrições, com o conhecimento dos nomes dos candidatos, os 41 
membros da banca examinadora deverão preencher declaração dizendo que não tem interesse 42 
direto ou indireto relacionado a algum desses candidatos. Nesse momento, a professora Luciana 43 
se manifestou solicitando a retirada de seu nome da comissão do processo seletivo, por motivo 44 
de parentesco com um dos candidatos. Assim, o colegiado homologou a composição da Banca 45 
Examinadora do Processo Seletivo para 2014 com os seguintes nomes: Profa Ana Hortência 46 
Fonseca Castro, Prof. Alex Gutterres Taranto, Prof. José Carlos de Magalhães e Profa Juliana 47 
Dias Reis Pessalacia. Passando ao próximo ponto: 6- Edital de seleção da bolsa PNPD do 48 
PPGBiotec, Alex informou que o PPGBiotec foi contemplado com uma bolsa de Pós-doc do 49 
Programa PNPD/CAPES e conforme orientação do Pró-reitor o programa deveria publicar um 50 
edital para fazer a seleção. Assim, Alex informou que fez um esboço do edital e procedeu com a 51 



 

 

leitura do mesmo. Após a leitura, os membros apontaram algumas sugestões de modificações, 52 
que foram anotadas pelo professor Alex. Alex ficou responsável por realizar as modificações e 53 
encaminhar, por e-mail, a versão final do edital. Passando ao último ponto de pauta, o 54 
professor Alex apresentou o pedido das discentes Juliana Martins Machado e Tatiana Aparecida 55 
de Oliveira, para realização de suas qualificações no CAP. O colegiado avaliou o pedido e 56 
decidiu por acatá-lo, com a ressalva de que o orientador, Antônio Helvécio Tótola, ficará 57 
responsável pelos documentos das qualificações e pela reserva de sala para apresentação das 58 
mesmas. O professor José Carlos manifestou-se em auxiliar o professor Tótola e solicitou à 59 
secretaria que qualquer e-mail e ou comunicação feita ao orientador, seja feita com cópia a ele 60 
também. A seguir Alex apresentou os seguintes pedidos: 1- Aproveitamento da disciplina 61 
optativa “Conceitos Gerais em Patologia”, cursada por Júlio Fernandes de Souza, no Programa 62 
de Ciências da Saúde; 2- Dispensa de estágio em docência de Olavo Flores Costa; 3- Inclusão de 63 
Co-orientadores, a saber: inclusão do professor Fernando de Pilla Varotti como co-orientador da 64 
aluna Amanda Luisa da Fonseca e inclusão do Professor Ricardo José Alves (UFMG) como co-65 
orientador da aluna Isabella Piassi Godói. O colegiado avaliou os pedidos apresentados e os 66 
documentos anexos a eles e decidiu pelo deferimento de todos. A reunião foi encerrada às 67 
dezesseis horas e quarenta minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, 68 
lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, sete 69 
de outubro de dois mil e treze. __________________________________________________ 70 
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