
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e 3 
quatorze, às dezessete horas, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, 4 
realizou-se a trigésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 5 
em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-6 
Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para 7 
cumprir a seguinte pauta: 1 – Aprovação e assinatura da ata da trigésima segunda reunião 8 
ordinária; 2 – Descredenciamento da professora Ana Hortência Fonseca Castro; 3 – Leitura e 9 
aprovação da Instrução Normativa 006/2014; 4 – Aprovação do logotipo da PPGBiotec; 5 – 10 
Divulgação do curso; 6 – Revisão das normas de co-orientação; 7 – Solicitações discentes: 11 
apresentação de estágio em docência e pedido de substituição de orientador. Estiveram presentes 12 
à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Moacyr Comar 13 
Júnior, Daniel Bonoto Gonçalves e o discente Daniel Silva Dias. Após aprovação e assinatura da 14 
ata da trigésima segunda reunião ordinária, Rosy iniciou a reunião com o seguinte ponto de pauta 15 
2 – Descredenciamento da professora Ana Hortência Fonseca Castro – Rosy informou aos 16 
demais membros do colegiado que apesar da professora Ana Hortência ter pedido o seu 17 
descredenciamento ela aceitou em continuar no Programa como professora colaboradora. 18 
Passando ao próximo item de pauta: 3 – Leitura e aprovação da Instrução Normativa 19 
006/2014 – a professora Rosy fez a leitura da Instrução Normativa 006/2014 que estabelece e 20 
regulamenta a grade curricular dos alunos ingressantes no ano de 2014. A Instrução Normativa 21 
foi aprovada sem alterações. Passando ao próximo item de pauta: 4 – Aprovação do logotipo da 22 
PPGBiotec – o logotipo foi aprovado e houve a sugestão de que todos os documentos da 23 
PPGBiotec viesse com o logotipo como marca d´água. Assim o aluno Daniel se incumbiu de 24 
obter informações  sobre os procedimentos que devem ser tomados para o registro do logotipo. 25 
Passando ao próximo item de pauta: 5 – Divulgação do curso – Rosy informou que serão feitos 26 
cartazes e banner para a divulgação do Programa, além de que seria enviado via e-mail para 27 
outras instituições informações a respeito do processo seletivo 2015. Rosy nomeou os 28 
professores Daniel, Alex e Ralph para comporem a comissão responsável pela avaliação dos 29 
candidatos ao processo seletivo. Com base na oferta de vagas de orientação enviada pelos 30 
professores, o colegiado decidiu por ofertar 24 (vinte e quatro) vagas. Assim, houve uma breve 31 
discussão sobre as etapas que comporiam a seleção dos candidatos com o intuito de impedir que 32 
candidatos que não tem afinidade com a Biotecnologia entrem no Programa. Passando ao 33 
próximo item de pauta: 6 – Revisão das normas de co-orientação – a professora Rosy se 34 
incumbiu de ler e fazer as alterações que julgar necessárias na Instrução Normativa 003/2014 35 
que estabelece e regulamenta o credenciamento, descredenciamento e co-orientação do 36 
PPGBiotec. Continuando com a pauta: 7 – Solicitações discentes: 1 - apresentação de estágio 37 
em docência dos alunos Yoshimi José Ávila Watanabe e Jéssica Tauany Andrade – ambos os 38 
estágios foram aprovados pelo colegiado; 2 - pedido de substituição de orientador do aluno 39 
Gilberto de Souza – em atendimento à solicitação feita pelo colegiado na reunião anterior, o 40 
aluno encaminhou a justificativa do  pedido de substituição de orientador e apresentou um novo 41 
projeto. Rosy leu a justificativa e após uma breve discussão o colegiado decidiu por solicitar a 42 
um professor relacionado à área do Empreendedorismo que avaliasse o projeto e desse um 43 
parecer informando se o projeto se adéqua ao mestrado em Biotecnologia. Continuando com a 44 
reunião Rosy pediu para incluir o ponto de pauta: 8 – Recursos do PROAP. Após a aprovação 45 
da inclusão do ponto de pauta, Rosy informou que foi solicitada pela secretaria da PROPE uma 46 
previsão de gastos com recursos do PROAP até o final do ano. Rosy informou também os 47 
valores dos recursos de cada rubrica que o Programa tem, sendo que a resolução 48 
005/CONDI/2014 estipula o prazo de até 21 de novembro de cada ano para o encerramento de 49 
solicitação de despesas. Assim ficou decidido que a Rosy responderia a solicitação da PROPE e 50 
que seria enviado aos professores um memorando informando o prazo que a resolução estipula e 51 



 

 

solicitando que caso tenham pedidos de restituição de tradução de artigos estes fossem enviados 52 
ao colegiado o mais breve possível a fim de que o recurso fosse executado. No entanto, ficou 53 
decidido que este recurso seria destinado à tradução de artigos que foram submetidos à revista 54 
cuja classificação seja igual ou superior a B3 (qualis Biotecnologia). Assim se deu por encerrada 55 
a reunião. A reunião foi encerrada às dezoito horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana 56 
Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos 57 
presentes. Divinópolis, oito de setembro de dois mil e 58 
quatorze.______________________________________________________________________ 59 
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