
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e 3 

quatorze, às dezesseis horas e quinze minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em 4 

Biotecnologia, realizou-se a trigésima quarta 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 terceira 8 

reunião ordinária; 2 – Definição de concessão de bolsa para aluno estrangeiro; 3 - Solicitações 9 

docentes: pedidos de inscrição e diárias para participação em eventos; pedidos de ressarcimentos 10 

de tradução e revisão de artigos; 4 - Solicitações discentes: pedido de pagamento de passagens e 11 

hotel em participação em congresso; 5 – O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os 12 

seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Moacyr Comar Júnior, Daniel 13 

Bonoto Gonçalves, Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Daniel Silva Dias. Após aprovação 14 

e assinatura da ata da trigésima terceira reunião ordinária, Rosy iniciou a reunião. O professor 15 

Moacyr pediu a inclusão de pauta: comunicação de sua exoneração ao cargo de membro docente 16 

do colegiado – após a leitura de seu pedido de exoneração por todos os membros do colegiado a 17 

exoneração foi aprovada. Continuando com a reunião, o professor Alexsandro pediu a inclusão 18 

de pauta: concessão de bolsa de pós-doc – o professor Alexsandro informou que havia um 19 

candidato à bolsa de pós-doc e pediu informações a respeito do processo seletivo para a 20 

concessão da bolsa. O colegiado discutiu sobre o assunto e decidiu que se informaria melhor 21 

sobre os seguintes itens: processo seletivo de escolha de candidatos, critérios de renovação, 22 

plano de trabalho e como o PPGBiotec poderia obter mais bolsas de pós-doc. Assim passou-se 23 

ao próximo ponto de pauta 2 – Definição de concessão de bolsa para aluno estrangeiro; a 24 

professora Rosy informou aos demais membros do colegiado que a coordenação do curso 25 

anterior havia se comprometido em conceder uma bolsa para um aluno estrangeiro sem passar 26 

por nenhum processo seletivo. Rosy esclareceu que os candidatos à bolsa não tinha fluência em 27 

Português e de acordo com a ficha a Biotecnologia não era a primeira opção dos candidatos na 28 

escolha do curso de mestrado. Assim Rosy pediu que o colegiado decidisse se o curso concederia 29 

ou não a bolsa. Após uma breve discussão o colegiado decidiu por conceder a bolsa desde que 30 

viesse uma bolsa para o Programa para este fim e que esta bolsa continuasse no Programa após o 31 

aluno estrangeiro concluísse o mestrado. Continuando com a pauta Rosy leu as solicitações de 32 

docentes: 1) pedido de restituição referente à tradução e revisão do artigo intitulado: Callus 33 

induction and production of bioactive phenolic compounds in Byrsonima verbascifolia (l.) DC. 34 

(Malpighiaceae) da professora Ana Hortência Fonseca Castro; 2) pedido de restituição referente 35 

a correção do artigo intitulado: Sazonal and geographic distribution of Aedes albopictus and 36 

Aedes aegypti in Divinopolis city, southeastern Brazil from 2011/2012 do professor Alex 37 

Gutterres Taranto; 3) pedido de ressarcimento referente a artigo submetido ao periódico Biomed 38 

Research International do professor Alex Gutterres Taranto; 4) pedido de ressarcimento referente 39 

a inscrição no 7º Simpósio Brasileiro em Química Medicinal em Campos do Jordão/SP do 40 

professor Alex Gutterres Taranto; 5) pedido de restituição referente a inscrição e diárias para 41 

participação no Brazilian Symposium on Chemistry and Physiology of Proteases and their 42 

Inhibitors realizado São Carlos/SP pelo professor Paulo Afonso Granjeiro; 6) pedido de 43 

restituição referente a inscrição e diárias para participação no Brazilian Symposium on 44 

Chemistry and Physiology of Proteases and their Inhibitors realizado São Carlos/SP pela 45 

professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro; 7) pedido de restituição referente à 46 

publicação de artigo científico de revisão intitulado “Alternative Therapies in the Treatment of 47 

Glaucoma” da professora Gisele Rodrigues da Silva - o colegiado aprovou todos os pedidos de 48 

ressarcimento e diárias com exceção do pedido da professora Gisele. O colegiado decidiu, 49 

devido ao alto valor do ressarcimento, por solicitar que a professora Gisele tentasse primeiro este 50 

reembolso com outro órgão de fomento e caso não conseguisse que entrasse novamente com o 51 



 

 

pedido no colegiado. Assim se deu por encerrada a reunião. A reunião foi encerrada às dezessete 52 

horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que 53 

depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dois de outubro de dois 54 

mil e quatorze.__________________________________________________________________ 55 
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