
 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE 2 
DONA LINDU. Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez horas e quinze 3 
minutos, na sala de reunião do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, iniciou-se a quinta 4 
reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 5 
(PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, 6 
presidida pelo Professor Alex Gutterres Taranto para cumprir a seguinte pauta : 1 – Leitura e 7 
aprovação da ata da 24ª reunião ordinária; 2 – Proposta de mudança na grade curricular e linhas 8 
de pesquisa do PPGBiotec; 3- Edital de seleção 2014; 4-  Solicitações discentes: Aproveitamento 9 
de créditos e dispensa de estágio em docência; 5- Pedido docente de descredenciamento e 6- o 10 
que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, 11 
José Carlos de Magalhães (via Skipe), Juliana Dias Reis Pessalacia e Luciana Alves Rodrigues 12 
dos Santos Lima. A discente Regina Consolação dos Santos justificou sua ausência por motivo 13 
de trabalho. Antes de iniciar, o prof. José Carlos sugeriu o horário de onze horas (11h) como 14 
horário teto para a reunião e todos concordaram. Alex sugeriu que a leitura e aprovação da ata 15 
ficassem para a próxima reunião. A sugestão foi aprovada por todos. Iniciando então com o 16 
ponto de pauta 2- Proposta de mudança na grade curricular e linhas de pesquisa do 17 
PPGBiotec, o professor Alex fez a leitura da proposta de alteração no currículo do PPGBiotec e 18 
apontou as principais mudanças, sendo: 1- Redução do número de créditos, a ser cumpridos 19 
pelos alunos, de vinte e quatro (24) para doze (12), sendo que entre os doze créditos a serem 20 
cursados, sete (7) serão obrigatórios e cinco (5) optativos; 2- O cumprimento de Estágio em 21 
docência, Seminários e Seminários de Qualificação, continuam sendo obrigatórios, porém não 22 
serão computados créditos para essas atividades e 3- Redução para uma linha de pesquisa única 23 
chamada “Biotecnologia Empreendedora”. As disciplinas ofertadas serão: Obrigatórias: 24 
Bioquímica Aplicada à Biotecnologia = três (3) créditos; Escrita Acadêmica = dois (2) créditos e 25 
Propriedade Intelectual = dois (2) créditos. Optativas: Biologia Molecular Aplicada à 26 
Biotecnologia = três (3) créditos; Empreendedorismo = dois (2) créditos; Sinalização Celular = 27 
dois (2) créditos; Bioética e Biossegurança = um (1) crédito; Desenvolvimento de Vacinas com 28 
Base Tecnólogica = um (1) crédito; Fisiologia e Bioquímica de Plantas Superiores = dois (2) 29 
créditos; Informação e Tecnologias da Informação em Saúde (ITICs) = dois (2) créditos; 30 
Modelagem Molecular e Bioinformática = três (3) créditos; Princípios de Cromatografia Líquida 31 
de Alta Eficiência = dois (2) créditos; Seminários em Bioética e Empreendedorismo = dois (2) 32 
créditos; Sistema de Liberação de Fármacos = dois (2) créditos; Técnicas Histológicas = dois (2) 33 
créditos, Tópicos Avançados em Biotecnologia = três (3) créditos e Tópicos Avançados em 34 
Virologia = dois (2) créditos. Nesse momento, o professor José Carlos informou que enviou essa 35 
proposta de alteração aos demais professores do CAP e que a única manifestação que ele recebeu 36 
foi sobre a definição do nome da linha de pesquisa. Ele informou que houve a dúvida se o nome 37 
“Biotecnologia Empreendedora” seria o mais adequado, porém não houve sugestão de outro 38 
nome. Houve uma breve discussão, e, não havendo sugestão de outro nome, decidiu-se por 39 
manter o nome “Biotecnologia Empreendedora”. O professor Alex explicou que todas as 40 
mudanças que estão sendo feitas, deverão ser acompanhadas e reavaliadas futuramente, e se for o 41 
caso, submetidas a novas alterações. Assim, a proposta apresentada foi aprovada por 42 
unanimidade. Passando ao próximo ponto 3- Edital de seleção 2014, Alex fez a leitura do 43 
cronograma de datas, prazos e do conteúdo solicitado para a prova da 1ª Etapa do processo 44 
seletivo para 2014. O professor José Carlos sugeriu que no item que cita que a prova constará de 45 
10 (dez) questões de “Bioquímica” seja alterado para “Bioquímica e Biotecnologia”. Após breve 46 
discussão, a sugestão foi aprovada por todos. Alex disse que para encerrar o edital, falta se 47 
definir quais professores devem orientar e qual o número de alunos cada professor poderá 48 
orientar. Alex explicou que fez um levantamento, de acordo com o currículo de cada professor, 49 
atribuindo pesos às publicações/produções e calculou a carga de orientação de cada professor. 50 
Alex apresentou a tabela de professores com o respectivo número de alunos de acordo com o 51 



 

 

cálculo da carga de orientação. Houve uma discussão e verificou-se que alguns professores 52 
ficaram com um número elevado de alunos e surgiu então a dúvida se o professor terá interesse e 53 
disponibilidade em assumir todos os alunos. A professora Luciana sugeriu que se envie a tabela 54 
aos professores, solicitando-lhes resposta quanto à disponibilidade de orientação. Assim, o 55 
professor Alex ficou responsável por enviar a tabela e pedir retorno até o dia 26 (vinte e seis) de 56 
agosto, para que o edital possa ser finalizado e publicado no dia 27 (vinte e sete). Nesse 57 
momento, o professor José Carlos se manifestou dizendo que não poderia continuar na reunião e 58 
que o horário estabelecido como teto havia se esgotado. Os demais membros do colegiado 59 
argumentaram sobre esgotar a pauta, uma vez que essa reunião já é extraordinária.  Assim, com o 60 
consentimento do prof. José Carlos, a reunião prosseguiu sem sua presença. Passando ao 61 
próximo ponto: 4- Solicitações discentes: Aproveitamento de créditos e dispensa de estágio 62 
em docência, o professor Alex apresentou os seguintes pedidos discentes: 1- Aproveitamento da 63 
disciplina optativa de Substâncias Bioativas cursada no PPGCS, pelos discentes: Guilherme 64 
Augusto Ferreira da Costa e Melissa Grazielle Morais; e 2- Dispensa de estágio em docência de 65 
Olavo Flores Costa. O colegiado avaliou os documentos entregues e deferiu os pedidos de 66 
aproveitamento de disciplina. O pedido de dispensa de estágio em docência foi indeferido por 67 
motivo de o certificado apresentado não constar a carga horária. Será enviado memorando ao 68 
aluno Olavo solicitando-lhe que apresente novamente o certificado com a respectiva carga 69 
horária. Passando ao próximo ponto de pauta: 5- Pedido docente de descredenciamento, o 70 
professor Alex apresentou o pedido de descredenciamento enviado pelo professor Carlos Alan 71 
Candido dias Júnior. O colegiado avaliou e decidiu pelo deferimento do pedido. Passando ao 72 
último ponto de pauta: 6- o que ocorrer, Alex informou que recebeu um memorando do Comitê 73 
de Ética, questionando em qual etapa de desenvolvimento se encontra o projeto de mestrado da 74 
discente Ana Camila Neves Morais. O questionamento se deu pelo fato de o Comitê ter 75 
observado incongruências no protocolo de pesquisa. Houve uma breve discussão e decidiu que 76 
será encaminhado memorando respondendo ao Comitê que até a data da qualificação, a aluna 77 
ainda não havia feito a pesquisa de campo. A seguir Alex apresentou os seguintes pedidos de 78 
auxílio para participação em congresso: 1- discente Martinelle Ferreira da Rocha Taranto solicita 79 
ressarcimento de inscrição para participação no “2nd International Congresso Pathogens at the 80 
Human-Animal Interface (ICOPHAI): One Health for Sustainable Development”, realizado no 81 
período de 14 à 17 de agosto 2013; 2- A professora Juliana Dias Reis Pessalacia solicita 82 
pagamento de diárias e ressarcimento de inscrição para participação no “X Congresso Brasileiro 83 
de Bioética – II Congresso Brasileiro de Bioética Clínica”, que se realizará no período de 24 à 27 84 
de setembro 2013 em Florianópolis/SC e a professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira solicita 85 
auxílio para que a técnica, lotada no laboratório de Microbiologia do CCO, Karina Marjore Silva 86 
Herrera, possa participar do 27º Congresso Brasileiro de Microbiologia, que se realizará de 29/09 87 
a 04/10 em Natal/RN. O colegiado avaliou os pedidos e de acordo com a resolução do PROAP 88 
só é permitido ressarcimento e pagamento de diárias a professores e alunos vinculados ao 89 
PPGBiotec, portanto, o auxílio solicitado para a técnica Karina, não é permitido visto que ela não 90 
é vinculada ao PPGBiotec. Em relação aos pedidos da discente Martinelle e da professora 91 
Juliana, o colegiado avaliou que o saldo disponível será suficiente para cobrir os gastos com as 92 
bancas de defesas que ainda irão se realizar em 2013 e que provavelmente ainda sobrará saldo. 93 
Assim, o colegiado decidiu pela aprovação de ambos pedidos de auxílio. A reunião foi encerrada 94 
às onze horas e cinquenta minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, 95 
lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 96 
vinte e três de agosto de dois mil e treze._____________________________________________ 97 
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