
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e3
quinze, às dezesseis horas e seis minutos, na secretaria do Programa de Pós-graduação em4
Biotecnologia, iniciou-se a décima reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-5
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 Azambuja7
Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1) Critérios de concessão de bolsas a estudantes; 2)8
Pedidos de docentes: auxílio a pesquisador; 3) Solicitações discentes: apresentação de estágio em9
docência. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja10
Ribeiro, Ralph Gruppi Thomé, Alexsandro Sobreira Galdino e o professor Alex Gutterres11
Taranto e os discentes Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro, Arthur Augusto de Oliveira Lobato,12
Laís Cardoso Cunha e Ramon de Oliveira Souza. Rosy deu início à reunião informando que13
convidou o professor Alex Taranto para explicar sobre a instrução normativa nº 05 de 10 de14
fevereiro de 2012 que estabelece e regulamenta a concessão de bolsas e foi aprovada quando o15
professor Alex era coordenador do PPGBiotec. Alex Taranto explicou que o colegiado aprovou a16
instrução normativa em 2012 para complementar o Regimento do PPGBiotec que havia sido17
enviado ao CONSU para aprovação. Alex Taranto informou que esta instrução estabelece que os18
novos alunos tem prioridade em receber a bolsa sobre os alunos que já estão cursando a Pós-19
Graduação. Assim foi iniciada uma discussão em torno dos novos critérios de concessão de20
bolsas, uma vez que como o colegiado aprovou na última reunião de colegiado (43ª reunião) a21
decisão de que os alunos veteranos poderiam passar por um novo processo seletivo para22
concorrem às bolsas. O aluno Arthur disse que ele e os outros alunos sem bolsa já tinham a23
expectativa de ganharem a bolsa no próximo ano e que achava injusto eles terem que passar por24
um novo processo seletivo para concorrem às bolsas com os novos alunos. Salientou que anseia25
em ganhar a bolsa dentro de novos critérios de concessão de bolsas estabelecidos dentro da26
legalidade. O professor Alex Taranto pediu licença para retirar-se da reunião. Continuando, o27
professor Daniel expôs que a instrução normativa nº 005 não estava disponível para os alunos e28
eles não tinham como saber o que estabelecia esta norma. Defendeu a idéia que a decisão29
aprovada na reunião anterior de os alunos terem de concorrer às bolsas no processo seletivo30
poderia ser revista. Daniel disse que tomou conhecimento de que os alunos necessitavam desta31
bolsa para continuar no Programa e que se sensibilizou com a situação deles. O professor32
Alexsandro explanou que também defendia esta idéia, sendo natural sensibilizar com a situação33
dos alunos e que pelo relato dos alunos o Programa poderia ter uma evasão destes discentes no34
próximo ano. Alexsandro disse que era a favor de uma revisão na decisão para amenizar35
momentaneamente esta situação. O professor Ralph expôs que não concordava com o colegiado36
voltar em uma decisão que já havia sido decidida, uma vez que nada de novo foi acrescentado ao37
cenário. Rosy salientou que toda decisão deveria estar dentro da legalidade e que o colegiado não38
tinha conhecimento jurídico para saber se a instrução normativa poderia ser alterada ainda para a39
turma que já estava em andamento no curso. Assim ficou decidido que seria convocada uma40
comissão de bolsa e esta comissão traria ao colegiado um parecer jurídico para então o colegiado41
decidir sobre a questão. Foi sugerido os nomes dos professores Alex Gutterres Taranto e42
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e a discente Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro para43
comporem esta comissão. Assim se deu por encerrada a discussão e Rosy liberou os alunos44
Arthur, Laís e Ramon para dar andamento aos outros pontos de pauta. Assim Rosy passou ao45
ponto de pauta 2) Pedidos de docentes: auxílio a pesquisador – Rosy leu os seguintes pedidos de46
auxílio financeiro à revisão e tradução de artigos: Alex Gutterres Taranto para tradução do artigo47
científico “Synthesis, docking and in vitro antifungal activity, cytotoxicity analysis of new48
Mannich bases derived from hydroxy1, 4naphthoquinone (Lawsone)”; Ana Hortência Fonseca49
Castro para tradução do artigo “Callus induction and bioactive phenolic compounds production50
from Byrsonima verbascifolia (L.) DC. (Malpighiaceae)”; Daniel Bonoto Gonçalves para51



revisão do inglês do artigo “Process optimization for efficient dye removal Reactive Black 5 by52
Candida infanticola UFSJ6A” e do artigo “Decolorization of Reactive Black 5 by yeasts isolated53
from textile effluent”; Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima para revisão do inglês do artigo54
científico “Antioxidant, antibacterial and cytotoxic potential of the ripe fruits of Solanum55
lycocarpum A. St. Hil. (Solanaceae) e do artigo “Larvicidal activity of the oils, fatty acids methyl56
esters from ripe and unripe fruits of Solanum lycocarpum (Solanaceae) against the vector Culex57
quinquefasciatus (Diptera: Culicidae)”; Ralph Gruppi Thomé para tradução do artigo científico58
“Extract of medicinal plants Achyrocline alata and Achyrocline satureioides induces effective59
repair of skin lesions in mice”; Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para tradução do artigo60
científico “Tapirira guianensis Aubl.extracts inhibits proliferation and migration of oral cancer61
cells lines”; Paulo Afonso Granjeiro para publicação do artigo científico “The importance of heat62
against antinutritional factors from Chenopodium quinoa seeds” e para publicação do artigo63
“Extraction, purification and characterization of inhibitor of trypsin from Chenopodium quinoa64
seeds”. O colegiado aprovou todos os pedidos com exceção do artigo da professora Ana65
Hortência Fonseca Castro e do artigo “Larvicidal activity of the oils, fatty acids methyl esters66
from ripe and unripe fruits of Solanum lycocarpum (Solanaceae) against the vector Culex67
quinquefasciatus (Diptera: Culicidae)” da professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima68
por serem ambas publicações em revistas qualis B3. Continuando com a pauta 3) Solicitações69
discentes: apresentação de estágio em docência, Rosy leu os relatórios de estágio em docência70
dos alunos Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro e Flávio Alves Rezende. Os relatórios foram71
aprovados. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que72
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, seis de outubro de dois73
mil e quinze.___________________________________________________________________74
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