
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-2 
OESTE DONA LINDU.  Aos dez dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezesseis 3 

horas e cinco minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, realizou-4 

se a trigésima 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 – Aprovação e assinatura de atas de reuniões anteriores; 2 - Situação da alteração da grade 8 

curricular do mestrado e regimento; 3 – Projeto do Doutorado no CONEP; 4 – 9 

Descredenciamento de professores que nunca ofertaram disciplina no programa; 5 – Propostas 10 

de credenciamento; 6 – Solicitações discentes: ressarcimento de despesas para participação em 11 

Congresso, participação de exame em proficiência em Língua Inglesa, solicitação de prorrogação 12 

do prazo para defesa de dissertação, declaração da professora Ana Júlia atestando supervisão de 13 

estágio em docência; 7 – Prêmio Pesquisador em Biotecnologia (categorias: docentes e 14 

discentes); 8 – O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara 15 

Maciel de Azambuja Ribeiro, Alex Gutterres Taranto, Moacyr Comar Júnior e Alexsandro 16 

Galdino e o discente Daniel Silva Dias. Após aprovação e assinatura das atas Rosy começou com 17 

o ponto de pauta 6 – Solicitações discentes: 1- Aproveitamento da disciplina optativa “Conceitos 18 

Gerais em Patologia II”, cursada por Júlio Fernandes de Souza, no Programa de Ciências da 19 

Saúde; o Colegiado solicitou que o aluno anexasse ao pedido a ementa da disciplina para uma 20 

futura avaliação; 2 - ressarcimento de despesas para participação no II Congresso of the 21 

Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences por Júlio Fernandes de Souza, o colegiado 22 

solicitou o aluno anexasse ao pedido: o Aceite do trabalho enviado ao Congresso e pedidos de 23 

ressarcimento financeiro destinados a outros órgãos de fomento; 3 – apresentação de declaração 24 

da professora Ana Júlia Pereira Santinho Gomes atestando que acompanhou o Estágio em 25 

Docência do aluno Júlio Fernandes de Souza, o colegiado aprovou o Estágio em Docência; 4 – 26 

apresentação de exame em proficiência em Língua Inglesa da aluna Lívia Izabela Caputo para 27 

conhecimento; 5 – pedido de prorrogação do prazo para defesa de dissertação da aluna Isabel 28 

Cristina Faria, o colegiado avaliou e decidiu por aprovar o prazo de prorrogação para até no 29 

máximo o mês de novembro de 2014 e solicitar que a aluna marque a data da defesa junto à 30 

Secretaria do PPGBiotec. Passando ao ponto de pauta: 4 – Descredenciamento de professores 31 

que nunca ofertaram disciplina no programa – Iniciou uma breve discussão sobre o que seria 32 

importante para o Programa na avaliação do professor credenciado – oferta de disciplinas ou 33 

produção acadêmica. Rosy salientou que a produção acadêmica é um fator de maior relevância 34 

na avaliação do Programa pela CAPES. Prosseguindo a prof. Rosy leu rapidamente a instrução 35 

normativa nº 003 de 19 de junho de 2012 que estabelece e regulamenta o credenciamento e 36 

descredenciamento do PPGBiotec. Após a leitura do Art.6º, §8º concluíram que o 37 

descredenciamento só poderia ser analisado no mês de dezembro. Assim concluíram que a 38 

instrução normativa necessitava de revisão, colocando como ponto de pauta para a próxima 39 

reunião do colegiado. Passando ao próximo ponto de pauta: 5 – Propostas de credenciamento – 40 

Rosy leu a solicitação de credenciamento no Programa do professor Daniel Bonoto Gonçalves e 41 

do professor Ralph Gruppi Thomé – após consulta à instrução normativa no Art. 6º, §1º que diz: 42 

“A solicitação de cadastramento de orientadores deverá ser encaminhada ao Colegiado, 43 

acompanhada do Currículo LATTES atualizado e comprovado (somente das publicações: 44 

artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos completos em Anais, e produtos tecnológicos), 45 

Programa de Disciplina – impresso e via e-mail, indicação da(s) linha(s) de pesquisa do 46 

PPGBIOTEC na(s) qual(is) o docente desenvolverá seus projetos, e anuência do departamento a 47 

qual o docente está vinculado.” o colegiado decidiu solicitar dos professores que anexe ao 48 

pedido de credenciamento a comprovação do currículo, o Programa da disciplina e a anuência do 49 

GAD ao qual o professor está ligado. Passando ao ponto de pauta: 3 – Projeto do Doutorado no 50 

CONEP – Rosy leu o parecer da relatora Renata Carolina Zanetti Lofrano no processo 51 



 

 

23122102076/2014-00 referente à implantação da Pós-graduação em Biotecnologia – Nível 52 

Doutorado e informou que as diligências requeridas pela relatora deveriam compor o processo a 53 

tempo da próxima reunião do CONEP, o que ocorreria na próxima segunda-feira dia 14 de julho. 54 

Assim decidiram por dividir as tarefas a fim de remeter o processo a tempo. Passando ao 55 

próximo item de pauta: 2 - Situação da alteração da grade curricular do mestrado e regimento – 56 

Após uma breve discussão e exposição de que no regimento está explicito que para 57 

integralização dos créditos no mestrado o estudante deverá ter no mínimo 12 (doze) créditos, 58 

sendo 7 (sete) em disciplinas obrigatórias e o restante em disciplinas optativas, o colegiado 59 

decidiu por manter a proposta do novo currículo que já compunha o Processo nº 60 

23122.100487/2014-52 que trata da Aprovação no CONEPE, subtraindo apenas uma disciplina 61 

das disciplinas obrigatórias – Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia e permanecendo 62 

como obrigatórias as disciplinas: Bioquímica Aplicada a Biotecnologia – 3 créditos, Propriedade 63 

Intelectual e Informação Tecnológica – 2 créditos e Academic Writing I – 2 créditos – 64 

totalizando 7 (sete) créditos obrigatórios. Assim se deu por encerrada a reunião. A reunião foi 65 

encerrada às dezessete horas e dez minutos. O item de pauta 7 – Prêmio Pesquisador em 66 

Biotecnologia (categorias: docentes e discentes) não foi discutido na reunião. Nada mais 67 

havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se 68 

aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dez de julho de dois mil e 69 

quatorze._____________________________________________________________________ 70 
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