
 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA 1 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-2 
OESTE DONA LINDU. Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e treze, às dez horas e 3 
quarenta e cinco minutos, na sala de reunião do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, 4 
realizou-se a quarta reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 5 
Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-6 
Oeste Dona Lindu, presidida pelo Professor Alex Gutterres Taranto para cumprir a seguinte 7 
pauta : 1 – Informe: Disciplina para o 2º semestre de 2013; 2 – Leitura e Aprovação da ata da 22ª 8 
reunião ordinária de colegiado; 3- Professores que não contribuíram com o coleta capes; 4-  9 
Solicitação do Prof. Eduardo para alteração do projeto da discente Renata Aparecida Nascimento 10 
Ribeiro e retirada de co-orientador; 5- Solicitações discentes de Aproveitamento de Créditos; 6- 11 
Solicitações discentes de Aprovação de Relatório de Estágio em docência; 7- Solicitações 12 
discentes de desligamento e trancamento e 8- Utilização do PIPG para pagamento de palestrante 13 
na Jornada de Bioquímica. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex 14 
Gutterres Taranto, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e a discente Regina Consolação 15 
dos Santos. O professor José Carlos de Magalhães justificou sua ausência e a professora Juliana 16 
Dias Reis Pessalacia não compareceu por motivo de licença gestação. Alex iniciou com o 17 
informe que a Profa. Gisele Rodrigues da Silva irá oferecer a disciplina optativa “Sistema de 18 
Liberação de Fármacos” no segundo semestre de 2013. Passando ao item 2 - Leitura e 19 
Aprovação da ata da 22ª reunião ordinária de colegiado, Alex fez a leitura da ata que foi 20 
aprovada e assinada pelos presentes. Passando ao item 3- Professores que não contribuíram 21 
com o coleta capes, Alex informou que de todos os professores dos quais foram solicitados o 22 
envio de dados para o coleta capes, o prof. Bezamat de Souza Neto foi o único que não 23 
respondeu. Foi discutido e sugerido que, para o próximo coleta capes, além do contato por e-mail 24 
que a secretaria também contate por telefone os professores que não enviarem as informações 25 
solicitadas. Passando ao próximo ponto de pauta 4-  Solicitação do Prof. Eduardo para 26 
alteração do projeto da discente Renata Aparecida Nascimento Ribeiro e retirada de co-27 
orientador, Alex leu o pedido do prof. Eduardo que solicita e justifica a alteração de projeto da 28 
discente Renata Aparecida Nascimento Ribeiro e a retirada do Prof. Fernando de Pilla Varotti 29 
como co-orientador da mesma. O colegiado avaliou o pedido e decidiu pelo deferimento. Ainda 30 
neste ponto de pauta Alex leu o pedido da discente Cinthia da Silva Moura que justifica e solicita 31 
a substituição de seu orientador Prof. José Carlos de Magalhães pelo prof. Eduardo Sergio da 32 
Silva. Após verificar que o documento estava devidamente justificado e assinado pelos 33 
professores e pela discente, o colegiado decidiu pelo deferimento do pedido. Passando ao 34 
próximo ponto 5- Solicitações discentes de Aproveitamento de Créditos, o professor Alex 35 
apresentou os seguintes pedidos: 1) A discente Amanda Luisa da Fonseca solicita que a 36 
disciplina “Bioquímica e Biologia Molecular Avançada” cursada no Programa Ciências da 37 
Saúde, seja aproveitada como disciplina optativa; 2) A discente Walessa Martins de Castro 38 
solicita que a disciplina “Substâncias Bioativas” cursada no Programa Ciências da Saúde, seja 39 
aproveitada como disciplina optativa ; 3) O discente Mairon César Coimbra solicita que a 40 
disciplina “Substâncias Bioativas” cursada no Programa Ciências da Saúde, seja aproveitada 41 
como disciplina optativa; 4)  A discente Viviane de Cássia Bicalho Silva solicita que a disciplina 42 
“Substâncias Bioativas” cursada no Programa Ciências da Saúde, e as disciplinas de Bioquímica 43 
e Biologia Molecular, cursadas no PPGBiotec sejam aproveitadas como disciplina optativa e 44 
obrigatórias, respectivamente; 5) A discente Fabiane Pires Ferreira solicita que as disciplinas 45 
Propriedade Intelectual e Tópicos Avançados em Biotecnologia, cursadas no PPGBiotec, sejam 46 
aproveitadas como disciplinas obrigatória e optativa respectivamente; 6) O discente Júlio 47 
Fernandes de Souza solicita que as disciplinas Seminários em Bioética e Empreendedorismo, 48 
Princípios de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e Propriedade Intelectual, cursadas no 49 
PPGBiotec, sejam aproveitadas como disciplinas optativa, optativa e obrigatória respectivamente 50 
e 7) A discente Juliana Martins Machado solicita que a disciplina “Bioquímica e Biologia 51 



 

 

Molecular Avançada” cursada no Programa Ciências da Saúde, seja aproveitada como disciplina 52 
obrigatória aqui no PPGBiotec. O colegiado avaliou os pedidos e toda a documentação anexa a 53 
eles e decidiu pelo deferimento dos mesmos. Passando ao 6º ponto de pauta 6- Solicitações 54 
discentes de Aprovação de Relatório de Estágio em docência, o colegiado avaliou o pedido da 55 
discente Vanessa Silva Moraes que solicitam aprovação de seu relatório de estágio em docência. 56 
O colegiado avaliou o relatório e decidiu pelo deferimento do mesmo. Ainda nesse ponto de 57 
pauta, o professor Alex apresentou o pedido da discente Karen Cipriano da Silva que solicita a 58 
troca de seu orientador Prof. Adriano da Silva pela Profa. Bruna Mara Aparecida de Carvalho e 59 
indicação de inclusão de co-orientação dos professores Adriano da Silva e Saulo Luis da Silva. 60 
Os dois pedidos foram avaliados e aprovados pelo colegiado. Passando ao próximo ponto 7- 61 
Solicitações discentes de desligamento e trancamento, o professor Alex apresentou o pedido 62 
do discente Hermes Ferreira Lima Júnior que justifica e solicita seu desligamento do programa. 63 
O colegiado avaliou e acatou o pedido do discente. Ainda nesse ponto de pauta, o professor Alex 64 
apresentou o pedido do discente Ramon Pardini Júnior que solicita o trancamento de sua 65 
matrícula para o primeiro semestre de 2013. Nesse pedido, o discente justificou a 66 
impossibilidade de cursar as disciplinas oferecidas em razão de estar em viagem ao exterior. 67 
Houve uma breve discussão e o colegiado decidiu pelo indeferimento do pedido, em razão do 68 
número de créditos cursados pelo referido discente não atingir 40% do total, conforme solicitado 69 
no Regimento Interno, artigo 47º, § 4º - Por motivo justo e comprovado, com aprovação do 70 
orientador e do CC e após ter concluído pelo menos 40% (quarenta por cento) dos créditos 71 
necessários para a integralização curricular, o aluno poderá requerer até dois trancamentos de 72 
matrícula, desde que o prazo dos dois afastamentos, somados, não ultrapasse 180 (cento e 73 
oitenta) dias.  Além disso, o colegiado considerou a justificativa apresentada impertinente. 74 
Passando ao item 8 - Utilização do PIPG para pagamento de palestrante na Jornada de 75 
Bioquímica, o professor Alex informou que a PROPE disponibilizou os recursos financeiros de 76 
PROAP e PIPG. Alex explicou que a Coordenação do curso de Bioquímica solicitou ajuda ao 77 
programa para pagamento de diárias do palestrante Demian Rocha Ifa da Yok University que 78 
virá para a Jornada de Bioquímcia. Alex explicou que o palestrante é estrangeiro e poderá ser 79 
usado o recurso do PIPG, uma vez que o mesmo irá ministrar palestra para os alunos do 80 
PPGBiotec também. Iniciou-se uma discussão para definir qual será o valor de contribuição do 81 
PPGBiotec. Após discussão, o colegiado aprovou a contribuição de R$1.500,00 (hum mil e 82 
quinhentos reais) para pagamento de diárias do palestrante. Encerrada a pauta, o professor Alex 83 
apresentou e-mail, enviado pela prof. Valéria Judice, no qual ela solicita a mudança de Profa. 84 
Permanente para Profa.Colaboradora no PPGBiotec. A justificativa apresentada pela professora é 85 
de que ela irá se credenciar a um terceiro Mestrado. O colegiado avaliou e acatou o pedido da 86 
professora Valéria, que passa a figurar agora como docente colaboradora no PPGBiotec. A 87 
seguir, a discente Regina apresentou a solicitação, dos alunos ingressantes em 2013, para que o 88 
colegiado aceite o certificado de Proficiência em língua estrangeira do CENEX- FALE - Centro 89 
de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG para aprovação na etapa de Língua Estrangeira do 90 
processo seletivo do PPGBiotec. Regina informou que no Programa de Ciências da Saúde, aqui 91 
do CCO, já está previsto no edital do processo seletivo o aceite desse certificado. Regina 92 
apresentou o edital do CENEX para o Exame de proficiência em Língua Estrangeira ao 93 
colegiado. O colegiado avaliou o edital e verificou que não consta no mesmo, qual é o conteúdo 94 
aplicado na avaliação. Após discussão, verificou-se a necessidade de o Colegiado avaliar o 95 
conteúdo exigido na avaliação para posterior decisão. Assim, a discente Regina ficou 96 
responsável de buscar a informação sobre o conteúdo aplicado, nessa avaliação, pelo CENEX e 97 
encaminhá-lo ao colegiado. A reunião foi encerrada às doze horas e cinco minutos. Nada mais 98 
havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, lavrei a presente ata que depois de lida, se 99 
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e seis de abril de dois mil e 100 
treze._________________________________________________________________________ 101 
_____________________________________________________________________________   102 


