
 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA 1 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-2 
OESTE DONA LINDU. Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às nove horas e 3 
dezoito minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a vigésima sexta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-5 
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 25ª reunião ordinária e 6ª reunião 8 
extraordinária de colegiado; 2- Informes: Resultado da avaliação trienal da Biotecnologia; 9 
Resultado do processo seletivo 2014; Proposta de Doutorado; 3- Fechamento das Qualificações 10 
2013; 4- Avaliação de Discentes; 5- Bolsa PNPD (e-mail Prof. Gabriel); 6- Definição Prazo 11 
máximo para defesas dos alunos da 1ª e 2ª turmas; 7- Solicitações discentes: Mudança de 12 
orientador, aproveitamento de créditos, dispensa de estágio docência e outros; 8- Trâmites de 13 
processos de ressarcimentos/pagtos via PROAP (Solicitação Prof. Fernando Varotti); 9- O que 14 
ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José 15 
Carlos de Magalhães (via skipe), Juliana Dias Reis Pessalacia, Luciana Alves Rodrigues dos 16 
Santos Lima. A discente Regina Consolação dos Santos justificou sua ausência. Antes de iniciar, 17 
o Prof. Alex estabeleceu o horário de onze e meia (11he30m) como horário teto para a reunião e 18 
solicitou a inclusão do ponto de pauta: Retificação ou Ratificação da proposta de mudança na 19 
estrutura curricular do PPGBiotec. Com a aprovação da pauta, Alex iniciou com a Leitura das 20 
atas da 25ª reunião ordinária e da 6ª reunião extraordinária de colegiado, que foram 21 
aprovadas e assinadas pelos presentes. Passando aos informes, Alex comunicou que foi 22 
publicado o resultado da avaliação trienal e que o PPGBiotec passou para nota quatro (4) no 23 
conceito da CAPES.  Alex fez a leitura do e-mail, enviado pelo Pró-reitor André, que parabeniza 24 
o PPGBiotec pela conquista. Alex informou também que a proposta de doutorado do PPGBiotec 25 
já está sendo avaliada por pareceristas externos À UFSJ. Passando ao informe sobre o resultado 26 
do Processo Seletivo, Alex disse que após análise dos recursos e com as provas recorrigidas, 27 
foram aprovados onze (11) candidatos. A homologação com o resultado final será publicada no 28 
dia dezesseis de dezembro (16/12). Passando ao ponto de pauta: Retificação ou Ratificação da 29 
proposta de mudança na estrutura curricular do PPGBiotec, Alex explicou que a proposta 30 
foi submetida à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e que o relator emitiu um parecer 31 
estabelecendo que, para aprovação da proposta, seria necessário incluir a disciplina “Biologia 32 
Molecular Aplicada à Biotecnologia” como disciplina obrigatória. Não chegando a um consenso, 33 
o gestor da Câmara, Prof. Eduardo, passou a proposta para outro relator, que por sua vez sugeriu 34 
que o assunto fosse rediscutido no colegiado e deu duas sugestões: 1) Inclusão da disciplina 35 
“Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia” como disciplina obrigatória; 2) Transferência da 36 
disciplina “Bioquímica Aplicada à Biotecnologia” para a grade de disciplinas optativas. Iniciou-37 
se então uma discussão e levando-se em consideração a importância do conteúdo de Bioquímica 38 
para o curso de Biotecnologia, o colegiado decidiu por manter as duas disciplinas como 39 
obrigatórias, no entanto, o número de créditos obrigatórios, sete, será mantido cabendo o 40 
orientado em comum acordo com o orientador definirem as disciplinas a serem cursadas. Assim, 41 
a proposta será modificada e encaminhada novamente à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. 42 
Prosseguindo com a pauta, Alex informou que os alunos, Cínthia Moura, Olavo Costa e Ramon 43 
Pardini foram aprovados com restrições nos Seminários de Qualificação e que o prazo, para as 44 
bancas enviarem os Pareceres Conclusivos, se encerrou em 01/12/2013. Em relação à 45 
qualificação de Olavo, Alex apresentou o e-mail, enviado pelo Prof. Paulo, comunicando que o 46 
discente cumpriu com todas as modificações sugeridas pela banca e que o aluno foi 47 
APROVADO. Em relação à qualificação da discente Cínthia, Alex apresentou o e-mail, enviado 48 
pelo prof. Eduardo, no qual ele comunica que as modificações não foram atendidas e que a aluna 49 
foi REPROVADA. Em relação à qualificação do discente Ramon, Alex informou que não 50 
recebeu nenhuma resposta da banca e informou que a profa Valéria, orientadora de Ramon, 51 



 

 

enviou um documento solicitando, de forma irrevogável, o afastamento dela como orientadora de 52 
Ramon. Alex leu o pedido da professora Valéria e destacou que dentre as justificativas 53 
apresentadas, a professora informa que o trabalho modificado não foi entregue na data 54 
estabelecida pela secretaria do programa. Após uma longa discussão, o colegiado decidiu por 55 
encaminhar um memorando à professora Valéria, respondendo que o colegiado decidiu pelo 56 
deferimento do pedido dela, porém, é necessário que o exame de qualificação, do referido aluno, 57 
seja concluído e para isso é indispensável que seja emitido e assinado, pela banca examinadora, o 58 
parecer conclusivo sobre a Qualificação do discente. O colegiado decidiu ainda que o prazo para 59 
entrega desse parecer seja dilatado para compensar o atraso de entrega por parte do aluno. Será 60 
enviada também uma cópia desse memorando, aos professores Geraldo e Bezamat, que fizeram 61 
parte da Banca. Passando ao ponto de pauta 4- Avaliação de Discentes, Alex comunicou que 62 
somente alguns professores enviaram as fichas de avaliações discentes. Alex fez a leitura e o 63 
colegiado avaliou as fichas dos seguintes alunos: Amanda, Ana Camila, Ênio, Fabiane, 64 
Guilherme, Júlio, Isabella, Ramon, Regina, Tiago e Viviane. Apesar de algumas observações 65 
anotadas nas fichas, os professores recomendaram a renovação de matrícula/bolsa dos mesmos, 66 
com exceção do discente Ramon, o qual a orientadora não recomendou a renovação da 67 
matrícula. Passando ao ponto de pauta 5- Bolsa PNPD (e-mail Prof. Gabriel), Alex leu o e-68 
mail, enviado pelo professor Gabriel, no qual ele solicita que sejam consideradas, de forma 69 
retroativa, algumas atividades do candidato à bolsa PNPD, Fausto Moreira da Silva. Iniciou-se 70 
então uma discussão e o colegiado decidiu por indeferir o pedido do prof. Gabriel, uma vez que 71 
este recurso não foi impetrado pelo próprio candidato dentro do prazo estabelecido no edital.  72 
Assim, foi homologado o resultado que classificou o candidato Shaytner Campos Duarte como 73 
Bolsista PNPD/CAPES pelo PPGBiotec.  Prosseguindo com a pauta, 6- Definição prazo 74 
máximo para defesas dos alunos da 1ª e 2ª turmas, o Colegiado fez uma avaliação dos pedidos 75 
de prorrogação de defesa da primeira (1ª) turma e verificou que o prazo se encerra em 76 
31/01/2014. Assim, houve uma discussão e decidiu-se estabelecer o dia 31/01/2014, como data 77 
limite para entrega de formulários de encaminhamento para a defesa e o dia 28/02/2014 como 78 
data limite para realização das defesas. Em relação à segunda (2ª) Turma: os alunos deverão 79 
marcar suas defesas até dia 28/02/2014, ou solicitar até nesta mesma data a prorrogação da 80 
defesa. A data máxima para realização da defesa sem pedido de prorrogação será o dia 81 
31/03/2014.  Passando ao ponto de pauta 7- Solicitações discentes, o professor Alex apresentou 82 
os seguintes pedidos: 1- Aproveitamento da disciplina optativa “Estatística Experimental”, 83 
cursada por Juliana Martins Machado, no Programa de Tecnologias para o Desenvolvimento 84 
Sustentável, no Campus Alto Paraopeba; 2- Aproveitamento da disciplina optativa “Biologia de 85 
Leveduras”, cursada por Ana Paula Pôssa, na UFMG; 3- Aproveitamento da disciplina optativa 86 
“Substâncias Bioativas”, cursada por Isabella Piassi Godói, no Programa Ciências da Saúde, do 87 
CCO; 4- Pedido de substituição de orientadora assinado pela profa. Rosy e pela discente Fabiana 88 
Paula Pereira, no qual a discente solicita e justifica a substituição da Profa. Rosy Ribeiro pela 89 
Profa Jaqueline Ferreira; 5- Pedidos de substituição de orientador assinado pelo prof. José Mauro 90 
e pelos discentes Mauro Ézio e Olavo Costa, no qual ambos discentes solicitam e justificam a 91 
substituição do Prof. José Mauro pelo Prof. Paulo Granjeiro; 6- Dispensa de estágio em docência 92 
de Regina Consolação dos Santos; 7- Aprovação dos relatórios de estágio em docência, 93 
apresentados por Juliana Machado e Marina Mendes; 8- Aprovação dos certificados 94 
CENEX/FALE/UFMG de exame de língua inglesa dos alunos: Fabiane Pereira, Marina Mendes 95 
e Yoshimi Watanabe e 9- Pedido da Profa Juliana Pessalacia solicitando a retirada do professor 96 
Leandro Barbosa e inclusão da Profa Luciana Regina da Mata como co-orientadora da discente 97 
Regina Consolação. O colegiado avaliou os pedidos e documentos apresentados e decidiu pelo 98 
deferimento de todos, com exceção do relatório de estágio em docência da discente Marina 99 
Mendes que apresentou o relatório com carga horária insuficiente. Esgotado o horário teto 100 
estabelecido, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos. Nada mais 101 
havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, lavrei a presente ata que depois de lida, se 102 



 

 

aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, onze de dezembro de dois mil e treze. 103 
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