
 

 

ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE 2 
DONA LINDU. Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e treze, às onze horas e 3 
quinze minutos, na sala de reunião do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, iniciou-se 4 
a sexta 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 – Prorrogação 7 
de prazo para a defesa de qualificação; 2 – O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os 8 
seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José Carlos de Magalhães (via Skipe), Luciana 9 
Alves Rodrigues dos Santos Lima e a discente Regina Consolação dos Santos. A professora 10 
Juliana Dias Reis Pessalacia justificou sua ausência. Iniciando a reunião, o professor Alex 11 
informou que a secretaria recebeu um e-mail, enviado pelo professor Eduardo Sergio da Silva, 12 
solicitando a prorrogação da Qualificação da discente Cínthia da Silva Moura. Houve uma 13 
discussão e o colegiado avaliou o disposto no artigo 49º do regimento interno, onde é 14 
estabelecido o prazo de (18) dezoito meses, a contar da data da matrícula, para qualificação dos 15 
mestrandos. Assim, o colegiado considerou que a data (31/10/13) trinta e um de outubro de dois 16 
mil e treze, estabelecida para as qualificações dos ingressantes em março de 2012, já excede o 17 
prazo do regimento interno e que esta data foi divulgada com bastante antecedência. 18 
Considerando as ponderações apresentadas, o colegiado decidiu por não aceitar o pedido de 19 
prorrogação e por enviar um memorando circular a todos os professores e alunos, ratificando que 20 
a data limite para as qualificações da 2ª turma será dia (31/10/13) trinta e um de outubro de dois 21 
mil e treze, lembrando que, de acordo com o regimento, o discente pode ser aprovado, reprovado 22 
ou aprovação com restrição. 2- Prosseguindo com a reunião, o professor Alex falou sobre a ficha 23 
de avaliação discente que, no ano anterior, foi enviada aos professores e alunos, com objetivo de 24 
o colegiado acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos. Após breve discussão, o 25 
colegiado decidiu que a ficha será encaminhada novamente aos professores e alunos solicitando-26 
lhes, até o dia (02/12) dois de dezembro, a entrega da mesma devidamente preenchida. A reunião 27 
foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia 28 
Aparecida Alves, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos 29 
presentes. Divinópolis, vinte e cinco de outubro de dois mil e treze.________________________ 30 
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