
 

 

ATA DA REUNIÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 
GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE 2 
DONA LINDU. Aos nove dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dez horas e dez 3 
minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, realizou-se a reunião 4 
ad referendum do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da 5 
Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela 6 
Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1 Apreciação 7 
de Declaração de Aceite de Orientador; 2- Pedido de Credenciamento pelo prof. Juliano de 8 
Carvalho Cury; 3- Edital PAEC-OEA-GCUB 2014; 4- Apreciação de Relatório de Atividades 9 
Estágio Docência; 5- Apreciação de pedidos de diárias do prof. Alex Gutterres Taranto e Moacyr 10 
Comar Júnior;  6 - Discussão sobre o PPGBiotec e como elevar a nota CAPES. Estiveram 11 
presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Alex 12 
Gutterres Taranto, Moacyr Comar Júnior e Alexsandro Galdino. Alex iniciou com o ponto de 13 
pauta 1 - Apreciação de Declaração de Aceite de Orientador – Alex fez a leitura das 14 
declarações aceite orientador dos professores e seus respectivos orientandos, dados a seguir: 15 
Eduardo Sérgio Silva – Gilberto de Souza e Grasiele de Sousa Vieira, Gabriel de Menezes 16 
Yazbeck – Lívia Izabela Caputo, Rafael César Russo Chagas – Lorena Sales Ribeiro, Luciana 17 
Alves Rezende dos Santos Lima – Aline Rocha de Melo, José Carlos de Magalhães – Rafaella 18 
Souza Carvalho, Paulo Afonso Granjeiro – Fernanda Souza Carvalho. E após foi lido os 19 
formulários de indicação de co-orientador, dados a seguir: João Máximo de Siqueira – Rafaella 20 
Souza Carvalho, Stênio Nunes Alves – Aline Rocha de Melo, Marcelo Gonzaga de Freitas 21 
Araújo – Jéssica Tauany Andrade. Aprovadas as indicações de orientadores passou ao próximo 22 
item de pauta: 2 – Pedido de Credenciamento pelo prof. Juliano de Carvalho Cury - Alex 23 
informou que havia lido o currículo do professor Juliano e que o mesmo apresentava uma baixa 24 
produção de trabalhos científicos. Diante deste pedido houve uma discussão sobre a baixa 25 
produção de trabalhos de alguns professores que já fazem parte do Programa. Alex informou que 26 
na Coleta CAPES estes professores foram cadastrados como colaboradores para não abaixar a 27 
nota do Programa. Rosy esclareceu que pelas normas do PPGBiotec muitos professores não 28 
poderiam fazer parte do Programa, fazendo-se necessário uma reavaliação das normas. Assim 29 
ficou decidido pelo indeferimento do pedido do professor Juliano e que haveria uma avaliação 30 
dos professores que já estão credenciados antes que novos credenciamentos fossem aceitos. 31 
Passando ao próximo item 3 - Edital PAEC-OEA-GCUB 2014 – Alex informou que este edital 32 
tratava-se do grupo Coimbra solicitando oferecimento de vagas e bolsas de estudo para alunos 33 
estrangeiros e que o PPGBiotec havia disponibilizado uma vaga para este fim. Após um rápido 34 
debate ficou decidido que o oferecimento dessa vaga seria revista pela nova gestão por não haver 35 
contrapartida favorecendo o Programa. Passando ao próximo ponto de pauta 4- Apreciação de 36 
Relatório de Atividades Estágio Docência do aluno Gilberto de Souza. Alex informou que a 37 
disciplina cursada Anatomia Humana não era uma disciplina correlata ao PPGBiotec. Assim o 38 
colegiado decidiu por indeferir o relatório. Passando ao próximo ponto de pauta: 5- Apreciação 39 
de pedidos de diárias do prof. Alex Gutterres Taranto e Moacyr Comar Júnior – Alex 40 
informou que se tratava de trabalho de campo realizado em Juiz de Fora realizado no Laboratório 41 
de Química Teórica e que seu pedido havia sido feito para a Profa. Luciana Alves Rodrigues dos 42 
Santos Lima que era a vice-coordenadora na gestão anterior. Ficou decidido que seria paga meia 43 
diária para cada professor. Passando ao ponto de pauta 6 - Discussão sobre o PPGBiotec e 44 
como elevar a nota CAPES – Rosy, Moacyr e Alexsandro como novos membros do colegiado 45 
apresentaram ideias para compor a nova gestão do PPGBiotec como: traçar um plano estratégico 46 
apostando em divulgação do Programa, criação de um novo site do Programa traduzido também 47 
para o inglês e apresentação das linhas de pesquisa. Foi apresentada a ideia de parceria do 48 
GRITE (Grupo de Inovação Tecnológica) com o PPGBiotec no qual se poderia abrir concursos 49 
premiando alunos por ideias inovadoras. Alex falou sobre os recursos financeiros (PROAP e 50 
PIPG) e em quais rubricas poderiam ser gastos. Rosy informou que os professores dos outros 51 



 

 

CAMPI apresentaram a insatisfação por não recebem diárias e ou transporte para se deslocarem 52 
ao vir ao CCO para ministrarem as aulas. Rosy disse que a verba do PROAP é um recurso 53 
pequeno e que não deveria ser assim gasto. Rosy deu a ideia de que as aulas fossem ministradas 54 
via videoconferência. Rosy informou que faria contatos com os professores dos outros CAMPI 55 
para conversarem sobre o Programa. Ficou decidido que haveria uma reunião com os alunos para 56 
apresentarem a nova gestão. Encerrada a pauta, a próxima reunião de colegiado foi marcada para 57 
o dia (12/06) doze de junho, às quinze horas. A reunião foi encerrada às onze horas e vinte e 58 
cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata 59 
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, nove de maio de dois 60 
mil e quatorze.__________________________________________________________________ 61 
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