
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e 3 
quatorze, às dez horas e vinte minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 
Biotecnologia, realizou-se a trigésima primeira 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 pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja 7 
Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1 – Aprovação e assinatura da ata da trigésima reunião 8 
ordinária; 2 – Descredenciamento do professor Juliano Lemos Bicas; 3 – Pedido de renuncia ao 9 
cargo de vice-coordenador do professor Alex Gutterres Taranto; 4 – Credenciamento dos 10 
professores Daniel Bonoto Gonçalves e Ralph Gruppi Thomé; 5 – Revisão da Instrução 11 
Normativa nº 003 de 19/06/2012; 6 – Solicitações discentes: ressarcimento de despesa para 12 
participação em congresso; pedido de consideração de pontuação do TOEFL no exame de 13 
proficiência em língua inglesa; aproveitamento de disciplinas, apresentação dos relatórios de 14 
estágio em docência. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel 15 
de Azambuja Ribeiro, Moacyr Comar Júnior e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Daniel 16 
Silva Dias. Após aprovação e assinatura da ata Rosy iniciou a reunião pedindo a inclusão do 17 
ponto de pauta: pedido de se manter as disciplinas Empreendedorismo e Biologia Molecular 18 
aplicada à Biotecnologia como obrigatória e exclusão da obrigatoriedade da disciplina 19 
Bioquímica aplicada a Biotecnologia para os alunos ingressantes em 2014 e definição de qual 20 
disciplina (Propriedade Intelectual ou Academic Writing I) completará os sete créditos 21 
obrigatórios. Após a aprovação da inclusão do ponto de pauta iniciou-se a discussão a respeito 22 
do pedido. Estiveram presentes nesta discussão as alunas Aline Rocha de Melo e Fernanda Souza 23 
Carvalho. A aluna Aline alegou que no início do semestre em reunião com o coordenador foi 24 
falado quais seriam as disciplinas obrigatórias e que o planejamento dos alunos para o segundo 25 
semestre seriam de apenas ter que cursar dois créditos obrigatórios. O colegiado decidiu entrar 26 
em contato com a DICON para ver a viabilidade de os alunos que entraram em 2014 estando já 27 
no novo regimento que cita 12 (doze) créditos sendo 7 (sete) em disciplinas obrigatórias e o 28 
restante em disciplinas optativas cumprirem a grade curricular anterior ao do regimento (grade 29 
2011). Prosseguindo Rosy pediu a inclusão de outro ponto de pauta: Pedido de diárias para 30 
participação no VI Congresso Iberoamericano de Investigación Cualitativa em Salud, un 31 
compromiso con la Ética y la Justicia Social pela professora Juliana Dias Reis Pessalacia, após 32 
análise dos documentos apresentados pela professora o colegiado decidiu por solicitar à 33 
professora que anexe ao pedido o aceite do trabalho oral e a justificativa da importância deste 34 
trabalho na área Biotecnológica. O professor Alexsandro destacou a importância de os alunos e 35 
orientadores começar a participar de Congressos de Biotecnologia para fortalecer a Sociedade 36 
Brasileira de Biotecnologia. O colegiado destacou a importância de o coordenador ou vice-37 
coordenador ou qualquer membro do colegiado participar de congressos na área Biotecnológica 38 
pelo menos uma vez por ano com a verba da própria pós-graduação. Prosseguindo Rosy passou 39 
ao segundo ponto de pauta: 2 – Descredenciamento do professor Juliano Lemos Bicas, o 40 
colegiado tomou conhecimento do pedido. Prosseguindo com o ponto de pauta: 3 – Pedido de 41 
renuncia ao cargo de vice-coordenador do professor Alex Gutterres Taranto, o colegiado tomou 42 
conhecimento da renuncia e informaram que haveria a eleição para a escolha do novo vice-43 
coordenador. Passando ao próximo ponto de pauta: 4 – Credenciamento dos professores Daniel 44 
Bonoto Gonçalves e Ralph Gruppi Thomé, após conferência dos documentos anteriormente 45 
solicitados aos professores o colegiado decidiu por aprovar o credenciamento de ambos. 46 
Prosseguindo com a pauta: 5 – Revisão da Instrução Normativa nº 003 de 19/06/2012, o 47 
colegiado decidiu por adiar para a próxima reunião a revisão da instrução. Prosseguindo com a 48 
pauta 6 – Solicitações discentes: 1 – pedido de ressarcimento financeiro para participação no II 49 
Congresso of Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences feito pelo aluno Júlio Fernandes 50 
de Souza, após verificação da documentação anteriormente solicitada ao aluno o colegiado 51 



 

 

decidiu por aprovar 50% (cinqüenta por cento) das despesas, no entanto o colegiado salientou a 52 
importância de que os trabalhos fossem enviados para Congressos em Biotecnologia; 2 – pedido 53 
de ressarcimento financeiro para participação do 2º Workshop Adesão Microbiana e Superfícies 54 
feito pela aluna Fernanda Souza Carvalho, após verificação dos documentos apresentados e não 55 
encontrando documento comprobatório de que fosse a aluna a apresentar o trabalho decidiu por 56 
aprovar 50% (cinqüenta por cento) desde que já fosse confirmada a sua participação; 3 - pedido 57 
de consideração de pontuação do TOEFL no exame de proficiência em língua inglesa feito pelos 58 
alunos Flávio Alves Rezende, Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro e Grasiele de Sousa Vieira 59 
Tavares, após análise das notas dos alunos no teste TOEFL o colegiado decidiu por não aceitar a 60 
nota dos alunos no exame de proficiência; 4 – aproveitamento das disciplinas optativas 61 
Fundamentos e Aplicações da PCR em Tempo Real, Bioética e Malária Avançada cursada por 62 
Fabiana Paula Pereira no Programa em Ciências Farmacêuticas e no Programa Ciências da 63 
Saúde; aproveitamento da disciplina optativa Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 64 
Pesquisa Qualitativa cursada por Yoshimi José Avila Watanabe no Programa Ciências da Saúde;  65 
aproveitamento das disciplinas optativas Bioética, Metodologia Científica e Didática do Ensino 66 
Superior cursada por Marina Mendes Oliveira no Programa em Ciências Farmacêuticas; 67 
aproveitamento da disciplina optativa Conceitos Gerais de Patologia II cursada por Júlio 68 
Fernandes de Souza no Programa em Ciências da Saúde. O colegiado avaliou os pedidos de 69 
aproveitamento de disciplinas e documentos apresentados e decidiu pelo deferimento de todos; 5 70 
aprovação dos relatórios de estágio em docência apresentados por Daniel Silva Dias, Fabiane 71 
Pires Ferreira e Fabiana Paula Pereira, o colegiado aprovou os relatórios. Assim se deu por 72 
encerrada a reunião. A reunião foi encerrada às onze horas e vinte e cinco minutos. Nada mais 73 
havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se 74 
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, sete de agosto de dois mil e 75 
quatorze._____________________________________________________________________ 76 
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