
 

 

ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA 1 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-2 
OESTE DONA LINDU.  Aos três dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quinze horas e 3 
quarenta minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, realizou-se a  4 
vigésima nona reunião ordinária 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 pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 7 
1 - Leitura e aprovação da ata da Reunião Ad Referendum; 2- Pedido de ressarcimento de 8 
diárias; 3- Pedido de validação retroativa das atividades de pós-doc; 4- Aulas em 9 
vídeoconferência; 5- Disciplina na PPGBiotec da UFOP;  6 - Disciplinas do Mestrado; 7 - 10 
Correção do projeto de Doutorado; 8 – Periódicos; 9 - Coleta CAPES; 10 - Definir uma 11 
comissão de professores e alunos para organizar o curso de férias; 11 - Solicitações discentes: 12 
participação de exame de proficiência em Língua Inglesa e 12- O que ocorrer. Estiveram 13 
presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Alex 14 
Gutterres Taranto, Moacyr Comar Júnior e Alexsandro Galdino. Após aprovação e assinatura da 15 
ata por todos os membros Rosy prosseguiu com o ponto de pauta - 2- Pedido de ressarcimento 16 
de diárias – a prof. Rosy leu o pedido de ressarcimento de diárias do professor Paulo Afonso 17 
Granjeiro referente a sua participação na XLIII Reunião da SBBq em Foz do Iguaçu-PR, nos 18 
dias 16 à 20 de maio de 2014. O colegiado aprovou três diárias e meia. Passando ao próximo 19 
ponto de pauta: 3- Pedido de validação retroativa das atividades de pós-doc. Rosy explicou 20 
que se tratava de um pedido do professor Gabriel de Menezes Yazbeck para acrescentar o nome 21 
do pesquisador Fausto Moreira da Silva Carmo à página do Pós-Doc no site do PPGBiotec. Este 22 
pesquisador foi aprovado em 2º lugar no processo seletivo promovido pelo PPGBiotec para 23 
concorrer a uma bolsa de pós-doc. O colegiado deferiu o pedido.  Passando ao próximo item de 24 
pauta: 4- Aulas em vídeoconferência – Rosy informou que seria feito um teste com o professor 25 
José Carlos para checar a viabilidade de que as aulas ministradas pelos professores que se 26 
encontram fora do CCO pudessem ser por vídeoconferência. Prosseguindo com o próximo item 27 
de pauta: 5- Disciplina na PPGBiotec da UFOP – Rosy informou que foi sugerido a ela que as 28 
disciplinas cursadas na Universidade Federal de Ouro Preto pudessem ser aproveitadas pela 29 
PPGBiotec. Houve uma breve discussão sobre o assunto e o colegiado decidiu por não aceitar 30 
aproveitamento de disciplinas obrigatórias e as optativas apenas as que têm relação com a 31 
Biotecnologia. Passando ao próximo item de pauta: 6 - Disciplinas do Mestrado – Rosy expôs 32 
que as disciplinas não tem um professor responsável, oferecendo a disciplina aquele que 33 
manifestar o desejo de ministrá-la primeiro. Salientou que a disciplina Bioquímica precisava ser 34 
oferecida no segundo semestre e que nenhum professor havia oferecido esta disciplina. O 35 
professor Alexsandro se dispôs a oferecê-la. Foi discutido o fato de que algumas disciplinas 36 
obrigatórias poderem ser oferecidas apenas por um professor, sendo este fato prejudicial ao 37 
Programa, tendo em vista que o professor pode pedir o seu descredenciamento e o PPGBiotec 38 
ficar com a dificuldade de oferecimento destas disciplinas. Foi discutido também a aprovação 39 
pelo CONEPE da nova Proposta Curricular do PPGBiotec. Rosy esclareceu que o Processo de 40 
aprovação necessitava de alterações que foram requeridas pelo Conselho. Assim ficou decidido 41 
que o professor Moacyr ficaria responsável por dar andamento às diligências requeridas no 42 
Processo. Prosseguindo com a pauta: 7 - Correção do projeto de Doutorado – Houve uma 43 
breve discussão sobre o projeto de Doutorado e questionamento de onde estaria o Processo de 44 
sua criação. Ficou decidido que a Rosy ligaria para a Secretária dos Órgãos Colegiados 45 
Superiores para obter maiores informações e sugeriu que fosse elaborada uma comissão para a 46 
sua finalização. Prosseguindo com a pauta: 8 – Periódicos – a professora Rosy sugeriu que fosse 47 
feita uma solicitação aos professores para que enviassem sugestões de títulos  de periódicos e 48 
posteriormente fosse encaminhado para a CAPES um pedido de disponibilização destes 49 
periódicos. Prosseguindo com a pauta: 9 - Coleta CAPES – a professora Rosy informou sobre a 50 
importância da colaboração dos professores com a disponibilização de seus dados para a 51 



 

 

alimentação do sistema Sucupira da CAPES e questionou como o colegiado poderia persuadir os 52 
professores que ainda não entregaram o formulário de dados a fazê-lo. O professor Alexsandro 53 
sugeriu que fosse enviado aos professores o pedido de informações a respeito de onde a linha de 54 
pesquisa de cada professor se encaixa dentro da Política Brasileira de Desenvolvimento de 55 
Biotecnologia e caso a linha de pesquisa não se encaixe em nenhuma das áreas, o professor teria 56 
dois anos para adequá-la. Prosseguindo com a pauta: 10 - Definir uma comissão de professores 57 
e alunos para organizar o curso de férias das Pós-graduações - Biologia Molecular 58 
Multicêntrico – a professora Rosy informou que seria enviado um e-mail para os alunos e 59 
orientadores convidando-os a ofertarem o curso. Continuando com a pauta: 11 - Solicitações 60 
discentes: participação de exame de proficiência em Língua Inglesa – a professora Rosy 61 
apresentou o exame de proficiência do aluno Daniel Silva Dias que foi deferido pelo colegiado. 62 
Ficou decidido também que o prazo para que os alunos que ainda não apresentaram o exame o 63 
apresentasse se estenderia até dezembro de 2014. Em seguida, o prof. Alex apresentou o pedido 64 
de reavaliação do relatório de Estágio em Docência do aluno Júlio Fernandes de Souza 65 
anteriormente indeferido pelo fato de a professora responsável pelo estágio (prof. Gisele 66 
Rodrigues da Silva) se encontrar afastada na data do Estágio. O aluno alegou ter sido 67 
supervisionado pela professora Ana Júlia Pereira Santinho Gomes com a anuência da professora 68 
Gisele. O colegiado decidiu aprovar o relatório desde que o aluno apresentasse uma declaração 69 
da professora Ana Júlia atestando esta supervisão. O professor Alexsandro solicitou a inclusão 70 
do ponto de pauta: 12 – Pedido de compra de reagentes: o professor Alex informou que para a 71 
compra de material de consumo o professor requerente deve apresentar três orçamentos. 72 
Encerrada a pauta, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Nada 73 
mais havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se 74 
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, três de junho de dois mil e 75 
quatorze._____________________________________________________________________ 76 
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