
 

 

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois 3 
mil e quatorze, às dez horas e trinta e seis minutos, na sala de reunião da Secretaria do Programa 4 
de Pós-graduação em Biotecnologia, realizou-se a vigésima sétima reunião ordinária do 5 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade 6 
Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pelo Professor Alex 7 
Gutterres Taranto para cumprir a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da ata da 26ª reunião 8 
ordinária de colegiado; 2- Informes: Lista de classificação para bolsa de estudos 2014; 3- 9 
Desligamento discente; 4- Indicação de co-orientador; 5- Anuência de departamentos para 10 
professores participarem de doutorado no PPGBiotec; 6- Pedido do Prof. Saulo: substituição em 11 
banca de defesa; 7- Solicitação de auxílio PIPG; 8- Solicitações discentes: Aprovação de estágio 12 
em docência; aproveitamento de créditos; pedidos de prorrogação de defesa e 9- O que ocorrer.  13 
Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José Carlos de 14 
Magalhães (via skipe), Juliana Dias Reis Pessalacia, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima. 15 
A discente Regina Consolação dos Santos não esteve presente e não justificou sua ausência. 16 
Antes de iniciar, o Prof. Alex estabeleceu o horário de meio dia (12h) como horário teto para a 17 
reunião e solicitou a inclusão do ponto de pauta: Procedimentos na qualificação do discente Júlio 18 
Fernandes de Souza. Com a aprovação da pauta, Alex iniciou com a Leitura da ata da 26ª 19 
reunião ordinária, que foi aprovada e assinada pelos presentes. Passando aos informes, o 20 
professor Alex informou que a comissão de bolsas se reuniu e definiu a lista de classificados 21 
para bolsa de estudos em 2014. Alex informou também que o novo Regimento Interno do 22 
PPGBiotec foi aprovado pelo CONSU e já está disponível no site. Passando ao próximo informe, 23 
Alex disse que deverão acontecer no mês de março as eleições para coordenador, vice e 24 
membros do colegiado do PPGBiotec. Foi informado que Alex enviará e-mail aos professores 25 
para que se manifestem os interessados em compor a comissão deste processo eleitoral. Passando 26 
ao último informe, Alex disse que a defesa do discente Mauro Ézio será fechada e que o prof. 27 
Paulo já comunicou à PROPE e ao NIT sobre a possibilidade de patente. Passando ao item sobre 28 
a qualificação do discente Júlio Fernandes houve uma breve discussão e o colegiado decidiu 29 
enviar memorando à prof. Gisele pedindo esclarecimentos de como se irá proceder na 30 
qualificação do discente Júlio Fernandes, tendo em vista que ela se encontra afastada e fora do 31 
país. Passando ao ponto de pauta: 3 - Desligamento do discente Ramon Pardini Júnior – Alex 32 
leu o parecer emitido pela banca de qualificação do referido aluno, no qual o parecer foi de 33 
Reprovação.  Alex informou também que com a reprovação na qualificação, o aluno completou 34 
três reprovações no programa. De acordo com o inciso II do artigo 11 do Regimento Interno o 35 
aluno deverá ser desligado do programa, assim o colegiado decidiu encaminhar memorando ao 36 
orientador e ao aluno comunicando-os sobre o desligamento do discente. Passando ao ponto de 37 
pauta: 4 – Indicação de co-orientador ao discente Mauro Ézio Eustáquio Pires – o prof. Alex 38 
apresentou o pedido do prof. Paulo que solicita a inclusão do prof. Adriano Parreira como co-39 
orientador do discente Mauro Ézio. A indicação foi aprovada. Passando ao ponto de pauta: 5 – 40 
Anuência de Departamentos para professores participarem no Doutorado do PPGBiotec – 41 
o prof. Alex leu os memorandos dos departamentos  em resposta ao pedido de anuência para 42 
participação de professores no doutorado de Biotecnologia. Em relação ao DECAC, os 43 
professores que tiveram aprovada a participação foram: Fabrício Molica de Mendonça, Fernando 44 
Pacheco Cortez, Geraldo Magela Rodrigues de Vasconcelos, Janio Caetano de Abreu, Bezamat 45 
de Souza Neto e Valéria Maria Martins Judice. O DQBIO do CAP liberou a participação dos 46 
professores Antônio Helvécio Tótola, Bruno Meireles Xavier, Daniela Leite Fabrino, José Carlos 47 
de Magalhães e Juliano Lemos Bicas. Em relação ao CCO, todos os professores tiveram sua 48 
participação aprovada. O Departamento de Zootecnia liberou a participação do professor Gabriel 49 
de Menezes Yazbeck. Prosseguindo com a pauta: 6 – Pedido do Prof. Saulo – substituição em 50 
banca de defesa – o prof. Alex leu o pedido do prof. Saulo Luís da Silva que alegou estar 51 



 

 

afastado por motivos de saúde e não poder estar presente na banca de defesa das alunas Fernanda 52 
Almeida e Walessa Martins indicando as profs. Jaqueline Siqueira e Rosy Iara Maciel como 53 
respectivas co-orientadoras das alunas. A substituição foi aprovada. Passando ao próximo ponto 54 
de pauta: 7 – Solicitação de auxílio PIPG – o prof. Alex leu o seu pedido de auxílio financeiro 55 
para realizar uma visita técnica ao Centro de Bioinformática da Huazong Agricultura University, 56 
na China nos dias 24 à 28 de maio de 2014. Após consulta ao art. 15 da Resolução nº15/2009 57 
Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu (PIPG), o colegiado verificou que o 58 
pedido deve ser aprovado primeiro no CONEP. Assim, o colegiado decidiu por enviar 59 
memorando à Camara de Pesquisa recomendando a aprovação do pedido do prof. Alex para 60 
posterior envio ao CONEP. Em seguida, o prof. Alex leu o pedido de auxílio financeiro da prof. 61 
Jaqueline Maria para custear publicação de artigo na revista “Journal of Medicinal Plants 62 
Research” Qualis B2. O colegiado decidiu por aprovar cinqüenta por cento do custo da 63 
publicação. Passando ao próximo ponto de pauta: 8 - Solicitações de discentes: o prof. Alex 64 
apresentou os seguintes pedidos: 1 – Aprovação do relatório de Estágio em Docência e 65 
Aproveitamento da disciplina obrigatória Bioquímica e Biologia Molecular cursada no Programa 66 
de Pós-graduação em Ciências da Saúde por Tatiana Aparecida de Oliveira; 2 – Aproveitamento 67 
das disciplinas optativas Introdução á Genética Toxicológica, Didática do Ensino Superior e 68 
Fundamentos e Aplicações da PCR em Tempo Real cursadas por Daniel Silva Dias nos 69 
Programas de Ciências Farmacêuticas e Ciências da Saúde; 3 – Apresentação de Relatório de 70 
Atividades de Docência de Marina Mendes Oliveira; 4 – Desistência de bolsa CAPES por 71 
motivo de trabalho remunerado de Marina Mendes Oliveira; 5 - Prorrogação de defesas pelos 72 
discentes, a saber: Tatiana Aparecida de Oliveira, Juliana Martins Machado e Isabel Cristina 73 
Faria. O colegiado avaliou os pedidos e documentos apresentados e decidiu pelo deferimento de 74 
todos. Encerrada a pauta, a próxima reunião de colegiado foi marcada para o dia (21/03) vinte e 75 
um de março, às dez horas. A reunião foi encerrada ao meio dia e sete minutos. Nada mais 76 
havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se 77 
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, quatorze de fevereiro de dois mil e 78 
quatorze.______________________________________________________________________ 79 
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