
 

 

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e um dias do mês de março de dois 3 
mil e quatorze, às dez horas e quarenta minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a vigésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de 5 
Pós-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 da ata da 27ª reunião ordinária de colegiado; 2- 8 
Composição de comissão eleitoral; 3- Edital de eleição de membros do colegiado; 4- Pedido de 9 
ressarcimento de pagamento de tradução de artigo; 5- Indicação de co-orientador 6- Solicitações 10 
de discentes: aprovação de estágio em docência; aproveitamento de créditos; pedidos de 11 
prorrogação de defesa, aprovação de exame de proficiência em Língua Inglesa e 7- O que 12 
ocorrer.  Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, José 13 
Carlos de Magalhães (via skipe), Juliana Dias Reis Pessalacia, Luciana Alves Rodrigues dos 14 
Santos Lima. A discente Regina Consolação dos Santos não esteve presente e não justificou sua 15 
ausência. Com a aprovação da pauta, Alex iniciou com a Leitura da ata da 27ª reunião 16 
ordinária, que foi aprovada e assinada pelos presentes. Passando aos itens de pauta: 2 – 17 
Composição da comissão eleitoral - Alex informou que a comissão eleitoral seria composta 18 
pelos docentes Ana Hortência Fonseca Castro, Rafael César Russo Chagas e pelo discente 19 
Daniel Silva Dias. Passando ao ponto de pauta: 3 – Edital de eleição de membros do colegiado 20 
– Alex leu o edital 001/2014 que comunica os procedimentos e datas do processo eleitoral de 21 
escolha do Coordenador e do Vice-coordenador do Colegiado e o edital 002/2014 que comunica 22 
os procedimentos e datas do processo eleitoral de escolha dos Membros Docente do Colegiado. 23 
Os editais foram aprovados sem modificações. Passando ao próximo ponto de pauta: 4 – Pedido 24 
de ressarcimento de pagamento de tradução de artigo – o prof. Alex leu o pedido de 25 
ressarcimento financeiro da prof. Rosy relativo ao pagamento da tradução de artigo. O colegiado 26 
decidiu pedir a prof. Rosy que anexe o comprovante de pagamento ao pedido e assim aprovar 27 
cinqüenta por cento do custo da tradução. Passando ao próximo ponto de pauta: 5 - Indicação de 28 
co-orientador ao discente Daniel Silva Dias – o prof. Alex apresentou o pedido do prof. 29 
Alexsandro que solicita a inclusão do prof. Eduardo como co-orientador do discente Daniel. A 30 
indicação foi aprovada. Passando ao próximo ponto de pauta: 6- Solicitações de discentes: o 31 
prof. Alex apresentou os seguintes pedidos: 1 – Apresentação de Relatório de Atividades de 32 
Docência de Júlio Fernandes de Souza; 2 – Aproveitamento das disciplinas Modelagem 33 
Molecular, Bioquímica, Propriedade Intelectual e Didática do Ensino Superior cursadas por 34 
Flávio Alves Rezende nos Programas de Biotecnologia e Ciências Farmacêuticas; 3 - 35 
Aproveitamento das disciplinas Propriedade Intelectual, Princípios de Cromatografia Líquida de 36 
Alta Eficiência, Biologia Molecular aplicada a Biotecnologia, Bioquímica aplicada a 37 
Biotecnologia, Fisiologia e Bioquímica de Plantas Superiores, Seminários I e Bioestatística 38 
Experimental cursadas por Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro nos Programas de 39 
Biotecnologia e Ciências Farmacêuticas; 4 - Aproveitamento das disciplinas Sinalização Celular, 40 
Biomembranas, Bioquímica e Biologia Molecular Avançada cursadas por Olavo Flores Costa no 41 
Programa de Ciências da Saúde. 5 – Prorrogação de seis meses a partir de 31/03/2014 no prazo 42 
de defesa de dissertação pelos discentes, a saber: Olavo Flores Costa, Regina Consolação dos 43 
Santos e Isabella Piassi Godói;  6 – Apresentação de Declaração de Exame de Proficiência em 44 
Língua Inglesa pelos discentes, a saber: Lorena Sales Ferreira, Aline Rocha de Melo, Fernanda 45 
Souza Carvalho e Jessica Tauany Andrade. O colegiado avaliou os pedidos e documentos 46 
apresentados e decidiu pelo deferimento de todos, com exceção do Relatório de Atividades de 47 
Docência de Júlio Fernandes de Souza. O colegiado decidiu por não aprovar o Relatório pelo 48 
fato de o professor responsável pelo estágio (prof. Gisele Rodrigues da Silva) se encontrar 49 
afastada do Programa e estar fora do país  no período em que ocorreu o estágio (10/2013 a 50 
02/2014). Em seguida, o prof. Alex leu o pedido do prof. Ricardo Bezerra para que o seu aluno 51 



 

 

orientando Yoshimi Watanabe qualifique em agosto/2014, curse a última disciplina obrigatória 52 
no segundo semestre de 2014 e defenda sua dissertação em novembro ou dezembro de 2014. O 53 
colegiado decidiu aprovar desde que o aluno tenha o seu projeto de pesquisa aprovado no Comitê 54 
de Ética até a data de sua qualificação. Em seguida Alex leu o pedido de auxílio financeiro 55 
(passagens e diárias) pelo prof. Ricardo Bezerra para participação do Colóquio Internacional 56 
Medinfor III – “A Medicina na Era da Informação”, em Salvador nos dias de 22 a 25 de julho de 57 
2014. O colegiado decidiu por aprovar três diárias e meia. Encerrada a pauta, a próxima reunião 58 
de colegiado foi marcada para o dia (25/04) vinte e cinco de abril, às dez horas, já com o 59 
seguinte ponto de pauta: indicação de orientadores para os novos alunos. A reunião foi encerrada 60 
às onze e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, 61 
lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 62 
vinte e um de março de dois mil e 63 
quatorze.______________________________________________________________________ 64 
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