
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 3 
dois mil e quinze, às dez horas, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, 4 
realizou-se a trigésima sétima 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) Leitura e aprovação das atas da 36ª Reunião Ordinária e 9ª Reunião 8 
Extraordinária; 2) Leitura do memorando VMJ-BSN/SNº- DECAC do professor Bezamat de 9 
Souza Neto e professora Valéria Maria Martins Judice; 3) Leitura do e-mail do professor 10 
Gabriel; 4) Solicitações de docentes: pedido de diárias e/ou passagem aérea, ressarcimento de 11 
tradução de artigo; 5) Solicitações de discentes: indicação de co-orientador e apresentação de 12 
relatório de atividades de estágio em docência; 6) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião 13 
os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e Ralph Gruppi Thomé e o 14 
discente Daniel Silva Dias. Rosy iniciou a reunião com a solicitação da inclusão do ponto de 15 
pauta: Criação da comissão de reestruturação do projeto de doutorado e da comissão de 16 
acompanhamento dos projetos dos discentes. Com a aprovação da pauta, Rosy fez a leitura das 17 
atas da trigésima sexta reunião ordinária e da nona reunião extraordinária, que foram aprovadas e 18 
assinadas pelos presentes. Continuando com o ponto de pauta 2) Leitura do memorando VMJ-19 
BSN/SNº- DECAC do professor Bezamat e professora Valéria – O professor Ralph leu o 20 
memorando que pode ser resumido como uma carta de agradecimento, despedida  e explicação 21 
da importância do empreendedorismo. Lido o memorando passou-se ao ponto de pauta 3) 22 
Leitura do e-mail do professor Gabriel – Rosy leu o e-mail do professor Gabriel que questiona a 23 
revogação da obrigatoriedade da Biologia Molecular na grade curricular. Rosy explicou que a 24 
grade curricular sofreu mudanças devido a necessidade de diminuição de créditos obrigatórios e 25 
optativos, uma vez que eram 24 e agora são 12 créditos. Salientou que essa redução de 26 
créditos facilitaria a presença do aluno na bancada, além de que o conteúdo que abrange a 27 
Biologia Molecular pode ser vista também em outras disciplinas. Rosy disse também que 28 
assim pode-se dar uma maior liberdade de escolha para que o discente, ao optar por quais 29 
disciplinas deseja cursar, possa escolher disciplinas que realmente contemplem sua formação e 30 
que sejam importantes para o desenvolvimento da sua dissertação. Passando ao próximo ponto 31 
de pauta 4) Solicitações de docentes: pedido de diárias e/ou passagem aérea, ressarcimento de 32 
tradução de artigo – Rosy leu o pedido de apoio financeiro (diárias e passagens aéreas) do 33 
professor Alex Gutterres Taranto para participação no Workshop Regional em Bioinformática 34 
em Montevidéo. Após uma análise do pedido e dos documentos apresentados, o colegiado 35 
decidiu por indeferir o pedido por estar dando prioridade a eventos onde há apresentação de 36 
trabalhos científicos. Continuando Rosy leu o pedido de apoio financeiro (diárias, passagens 37 
aéreas e inscrição do evento) do professor Daniel Bonoto Gonçalves para ministrar palestra e 38 
apresentar trabalho na 3rd Internacional Conference on Bioprocess and Engineering em 39 
Baltimore nos Estados Unidos. O colegiado decidiu apoiar com o pagamento da inscrição no 40 
evento, estipulando o valor máximo da inscrição em R$ 1.000,00 (um mil reais) para 41 
participação em evento no exterior e R$ 600,00 (seiscentos reais) para docentes em eventos no 42 
país, com apresentação de trabalho. Continuando Rosy leu o pedido de ressarcimento do 43 
professor Eduardo Sérgio da Silva referente à tradução do artigo científico “Ability of 44 
immunodiagnostic tests to differentiate between dogs naturally infected with Leishmania 45 
infantum and Leishumune-vaccinated dogs”, já publicado. O colegiado avaliou o pedido e 46 
documentos apresentados e decidiu pelo deferimento do pedido. Prosseguindo com o ponto de 47 
pauta 5) Solicitações de discentes: indicação de co-orientador e apresentação de relatório de 48 
atividades de estágio em docência – Rosy leu o pedido da discente Fernanda Souza Carvalho de 49 
inclusão do professor Daniel Bonoto Gonçalves como co-orientador e a apresentação do relatório 50 
de atividades de estágio em docência da referida aluna. O colegiado aprovou as solicitações. 51 



 

 

Continuando com o ponto de pauta: criação da comissão de reestruturação do projeto de 52 
doutorado e da comissão de acompanhamento dos projetos dos discentes – Rosy sugeriu que em 53 
cada comissão houvesse três membros. Sugeriu que para a escolha destes membros seria 54 
inicialmente feito um convite  e caso não houvessem professores voluntários para compor as 55 
comissões, a composição seria por convocação. Assim se deu por encerrada a reunião. A reunião 56 
foi encerrada às onze horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a 57 
presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e 58 
quatro de fevereiro de dois mil e 59 
quinze.________________________________________________________________________60 
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