
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 3 
dois mil e quatorze, às dezesseis horas e dez minutos, na Secretaria do Programa de Pós-4 
graduação em Biotecnologia, realizou-se a trigésima segunda reunião ordinária do Colegiado do 5 
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São 6 
João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel 7 
de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1 – Aprovação e assinatura da ata da 8 
trigésima primeira reunião ordinária; 2 – Instrução normativa que regulamenta situação dos 9 
alunos ingressantes em 2014; 3 - Revisão das normas de qualificação; 4 - Pedidos de ajuda de 10 
custo para participação em congressos: professora Juliana Dias Reis Pessalacia e professor José 11 
Carlos de Magalhães; 5 - Solicitações discentes: ressarcimento de despesas para participação em 12 
congresso; pedido de inclusão de co-orientador, apresentação de estágio em docência e exames 13 
de proficiência em inglês. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara 14 
Maciel de Azambuja Ribeiro, Moacyr Comar Júnior e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente 15 
Daniel Silva Dias. Após aprovação e assinatura da ata da 31ª reunião ordinária Rosy iniciou a 16 
reunião com o ponto de pauta 2 – Instrução normativa que regulamenta situação dos alunos 17 
ingressantes em 2014 – Rosy informou aos demais membros do colegiado que a DICON 18 
sugeriu que o colegiado emitisse uma instrução normativa para regulamentar a situação dos 19 
alunos ingressantes de 2014, tendo em vista o pedido que estes alunos encaminharam ao 20 
colegiado na 31ª reunião ordinária. Ficou decidido que a instrução seria redigida e enviada aos 21 
membros do colegiado para aprovação. Passando ao próximo item de pauta: 3 - Revisão das 22 
normas de qualificação – o professor Alexsandro levantou alguns itens que seria necessário 23 
conter nas normas da defesa e não conter nas normas de qualificação. Houve uma breve 24 
discussão sobre estes itens e ficou decidido que o professor Alexsandro faria uma revisão nas 25 
normas e reenviaria aos demais membros do colegiado para posterior aprovação. Passando ao 26 
próximo ponto de pauta: 4 - Pedidos de ajuda de custo para participação em congressos – 27 
Rosy leu a complementação do pedido de diárias para participação no VI Congresso 28 
Iberoamericano de Investigación Cualitativa em Salud, un compromiso con la Ética y la Justicia 29 
Social da professora Juliana Dias Reis Pessalacia, na qual a professora encaminha a carta de 30 
aceite do trabalho oral e a justificativa da relevância de seu trabalho para a área Biotecnológica, 31 
requeridos pelo colegiado na reunião anterior. O colegiado decidiu por deferir o pedido. 32 
Continuando com o ponto de pauta, Rosy leu o pedido de ajuda de custo para participação no 33 
congresso “16th International Biotechnology Symposium and Exhibition, Biotechnology for the 34 
Development of a Green Economy”, em Fortaleza/CE nos dias 14 à 19 de setembro de 2014  do 35 
professor José Carlos de Magalhães.  O professor José Carlos apresentou uma estimativa de 36 
gastos com inscrição, diárias e passagem aérea. Após análise dos documentos apresentados, o 37 
colegiado decidiu aprovar as diárias e o ressarcimento do valor da inscrição no congresso. 38 
Passando ao próximo ponto de pauta: 5 - Solicitações discentes, a professora Rosy apresentou os 39 
seguintes pedidos: 1) ressarcimento de despesas para participação em congresso, Rosy leu o 40 
pedido de auxílio financeiro para participação do XXV Congresso Brasileiro de Entomologia em 41 
Goiânia nos dias de 14 a 18 de setembro da aluna Aline Rocha de Melo. Após análise da 42 
documentação apresentada, o colegiado decidiu por aprovar o ressarcimento da inscrição no 43 
congresso; 2) Rosy leu o pedido de inclusão da professora Drª Sílvia Ligório Fialho como co-44 
orientadora do aluno Júlio Fernandes de Souza – o colegiado solicitou que o aluno anexasse ao 45 
pedido maiores informações sobre a professora Sílvia como: instituições a qual está vinculada,  46 
se há cooperação entre laboratórios da professora orientadora Gisele Rodrigues da Silva e a 47 
professora Sílvia e solicitou que se anexe também o seu currículo; 3) a professor Rosy leu o 48 
pedido de substituição de orientador do aluno Gilberto de Souza, no qual o discente solicita e 49 
justifica a substituição de seu orientador Prof. Eduardo Sérgio da Silva pelo Prof. Bezamat de 50 
Souza Neto. Houve então uma breve discussão e o colegiado decidiu por indeferir o pedido até 51 



 

 

que o discente apresente um novo projeto que condiz com a linha de pesquisa do prof. Bezamat, 52 
tendo um prazo de até quinze dias para a apresentação do novo projeto; 4) Rosy apresentou o 53 
relatório de estágio em docência da aluna Rafaella Souza Carvalho e os exames de proficiência 54 
em inglês das alunas Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro e Grasiele de Sousa Vieira Tavares. 55 
O colegiado aprovou o relatório e os exames de proficiência. Logo após o professor Alexsandro 56 
pediu a inclusão do ponto de pauta: apresentação do logotipo do PPGBiotec. Após a aprovação 57 
da inclusão do ponto de pauta o professor Alexsandro apresentou aos demais membros do 58 
colegiado o desenho do logotipo criado por ele. Houve uma breve discussão em torno do layout 59 
do logotipo e do site do PPGBiotec. Houve a sugestão que o site deveria ser reformulado com 60 
um outro layout e que estivesse também traduzido na língua inglesa. Assim se deu por encerrada 61 
a reunião. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos. Nada mais havendo a 62 
tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será 63 
assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e cinco de agosto de dois mil e 64 
quatorze.______________________________________________________________________ 65 
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