
 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE 2 
DONA LINDU. Aos seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às onze horas e sete 3 
minutos, na secretaria do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, iniciou-se a sétima 4 
reunião extraordinária 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 pauta única: – 7 
Discussão e aprovação da Proposta de mudanças na estrutura curricular do PPGBiotec. 8 
Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Alex Gutterres Taranto, Alexsandro 9 
Sobreira Galdino, Moacyr Comar Júnior e Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro.  O professor 10 
Moacyr, que foi nomeado na última reunião de colegiado para ser o relator das alterações 11 
solicitadas no Processo nº 23122.100487/2014-52 que trata da Aprovação,no CONEPE, da nova 12 
Proposta Curricular do PPGBiotec, iniciou dizendo que fez a leitura do Processo e verificou a 13 
necessidade de alteração no que diz respeito ao número de créditos obrigatórios uma vez que a 14 
nova Estrutura Curricular propõe um oferecimento de 10 (dez) créditos obrigatórios e  exige o 15 
cumprimento de apenas 7 (sete) créditos obrigatórios. Iniciou-se então uma discussão sobre qual 16 
seria o número ideal de créditos obrigatórios a ser exigido dos alunos e quais disciplinas deverão 17 
ser consideradas obrigatórias. A profa Rosy manifestou-se dizendo que os mestrandos em 18 
Biotecnologia precisam sair do Programa com um bom conhecimento em Biotecnologia. Assim, 19 
houve a sugestão de incluir a disciplina Biotecnologia e Inovações como obrigatória. O professor 20 
Alexsandro Galdino manifestou-se em ser o responsável por essa disciplina. Continuando a 21 
discussão, o colegiado decidiu por manter o Estágio em Docência e o Seminário de Qualificação 22 
como atividades curriculares obrigatórias e sem atribuição de créditos. Quanto ao “Seminário” 23 
decidiu-se que este será obrigatório e computará 1 (um) crédito.  Em relação ao nome da Área de 24 
Concentração e da Linha de pesquisa, o colegiado discutiu e decidiu alterar o nome para 25 
“Biotecnologia e Empreendedorismo”. Mediante às várias alterações a serem feitas o colegiado 26 
decidiu pela revogação da proposta anteriormente apresentada. O professor Moacyr se 27 
manifestou em ser o responsável para redigir uma nova Proposta que constará das seguintes 28 
alterações: Total de Créditos obrigatórios = 4 (quatro); Total de Créditos Optativos = 8 29 
(oito). Disciplinas Obrigatórias: 1) Biotecnologia e Inovações = 03 (três) Créditos; 2) 30 
Seminários = 01 (um crédito). Disciplinas Optativas: 1)Bioquímica Aplicada a Biotecnologia = 31 
03 (três) Créditos; 2)Propriedade. Intelectual e Inf. Tecnológica = 02 (dois) Créditos; 32 
3)Academic Writing I = 02 (dois) Créditos; 4)Biologia Molecular Aplicada a Biotecnologia = 03 33 
(três) Créditos; 5)Empreendedorismo = 02 (dois) Créditos; 6)Sinalização Celular = 02 (dois) 34 
Créditos; 7)Bioética = 03 (três) Créditos; 8)Desenvolvimento de Vacinas com Base Tecnológica 35 
= 01 (um) crédito; 9)Fisiologia e Bioquímica de Plantas Superiores = 02 (dois) Créditos; 36 
10)Informação e Tecnologias da Informação em Saúde (ITICs) = 02 (dois) Créditos; 11)Gestão 37 
de Bionegócios = 01 (um) crédito; 12)Modelagem Molecular = 03 (três) Créditos; 13)Princípios 38 
de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência = 02 (dois) Créditos; 14)Seminários em Bioética e 39 
Empreendedorismo = 02 (dois) Créditos; 15)Sistema de Liberação de Fármacos = 02 (dois) 40 
Créditos; 16)Tópicos Avançados em Biotecnologia = 03 (três) Créditos; 17)Tópicos Avançados 41 
em Virologia = 03 (três) Créditos; 18)Técnicas Histológicas = 02 (dois) Créditos e 19) 42 
Introdução à Bioenergia 03 (três) Créditos. Nome da Área de Concentração = Biotecnologia e 43 
Empreendedorismo e Nome da Linha de Pesquisa = Biotecnologia e Empreendedorismo. 44 
Assim sendo, a nova Proposta foi aprovada pelo colegiado e o professor Moacyr irá redigí-la e 45 
encaminhar à Congregação do Campus para aprovação. O colegiado decidiu ainda que as 46 
alterações discutidas e aprovadas são válidas também para a proposta de Doutorado. Foi 47 
discutido também a necessidade de todos os professores do curso se adequarem à “áreas 48 
prioritárias de Biotecnologia”, assim será enviado memorando a todos para que adequem no 49 
espaço de dois anos, seus trabalhos à uma das áreas da Biotecnologia. A reunião foi encerrada às 50 
doze horas e treze minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraia Aparecida Alves, lavrei a 51 



 

 

presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, seis de 52 
junho de dois mil e quatorze.______________________________________ 53 
_____________________________________________________________________________ 54 


