
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

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

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

Biotecnologia, realizou-se a trigésima oitava 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) Leitura e aprovação da ata da 37ª Reunião Ordinária; 8 

2) Análise do credenciamento do professor Ronaldo Alves Pinto Nagem; 3) Casos de alunos que 9 

não entregaram a dissertação final ao Programa; 4) Informações do novo regulamento do 10 

PROAP; 5) Nomeação de membros para compor as comissões: acompanhamento de projetos e 11 

de reestruturação do projeto de doutorado; 6) Solicitações discentes: apresentação de orientador, 12 

pedido de não cursar disciplina, pedido de prorrogação de defesa de dissertação; 7) O que 13 

ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja 14 

Ribeiro, Ralph Gruppi Thomé e Daniel Bonoto Gonçalves. Rosy iniciou a reunião com a 15 

solicitação da inclusão do ponto de pauta: Leitura da ficha de recomendação da CAPES em 16 

relação ao projeto de doutorado do PPGBiotec. O professor Ralphi solicitou a inclusão do ponto 17 

de pauta: Banca de Pós-Doc. Com a aprovação da pauta, Rosy iniciou a reunião com a aprovação 18 

e assinatura da ata pelos presentes. Continuando com o ponto de pauta 2) Análise do 19 

credenciamento do professor Ronaldo Alves Pinto Nagem – o professor Daniel entregou os 20 

documentos requeridos para o credenciamento do professor Ronaldo estando faltando apenas a 21 

anuência do departamento a qual o docente está vinculado, a qual ainda deverá ser entregue na 22 

secretaria do Programa. Assim os membros aprovaram o credenciamento do professor Ronaldo. 23 

Passando ao próximo ponto de pauta: 3) Casos de alunos que não entregaram a dissertação final 24 

ao Programa – foi informado aos membros que há casos em que o aluno defende a dissertação e 25 

não respeita o prazo de 90 dias para a entrega do trabalho final. Assim ficou decidido que 26 

quando o aluno agendar a defesa, este deverá entregar à secretaria uma cópia da dissertação. 27 

Passando ao próximo ponto de pauta 4) Informações do novo regulamento do PROAP – Rosy 28 

informou aos demais membros do colegiado que baseado no novo regulamento do PROAP, o 29 

Programa não mais poderia mais fazer ressarcimentos de despesas tipo: tradução e publicação de 30 

artigos,  inscrições em congressos e etc. Assim o colegiado resolveu anular a aprovação de 31 

ressarcimento ao professor Daniel Bonoto Gonçalves de sua inscrição no 3rd Internacional 32 

Conference on Bioprocess and Engineering em Baltimore nos Estados Unidos e aprovar o 33 

pagamento das diárias ao referido professor para sua participação nesta Conferência. Passando 34 

ao próximo ponto de pauta: 5) Nomeação de membros para compor as comissões: 35 

acompanhamento de projetos e de reestruturação do projeto de doutorado – o colegiado decidiu 36 

nomear os professores Eduardo Sérgio da Silva, Gabriel de Menezes Yazbeck e Jaqueline Maria 37 

Siqueira Ferreira para comporem a comissão de acompanhamento de projetos dos discentes – 38 

turma 2014 e os professores Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ralph Gruppi Thomé e 39 

Daniel Bonoto Gonçalves para comporem a comissão de reestruturação do projeto de doutorado 40 

do PPGBiotec. Passando ao próximo ponto de pauta: 6) Solicitações discentes: apresentação de 41 

orientador, pedido de não cursar disciplina, pedido de prorrogação de defesa de dissertação. 42 

Rosy leu as apresentações dos orientadores de todos os alunos que entraram em 2015. O 43 

colegiado aprovou todos os orientadores. Continuando Rosy leu o pedido do discente Flávio 44 

Alves Rezende em não ter que cursar a disciplina Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia, 45 

uma vez que pela Instrução Normativa nº 0006/2014 os alunos ingressantes em 2014 têm como 46 

esta disciplina obrigatória. O aluno argumentou que já havia cursado a disciplina Bioquímica e 47 

que apesar de o projeto da nova grade curricular, na qual se podia optar por Bioquímica ou 48 

Biologia, ainda estar tramitando para ser aprovado no CONEP, ele já havia sido instruído a optar 49 

por uma destas disciplinas. O projeto com esta opção não foi aprovado, porém o colegiado 50 

deferiu o pedido do discente entendendo que o aluno não poderia ser prejudicado. Continuando, 51 



 

 

Rosy leu o pedido da discente Fabiane Pires Ferreira de prorrogação de prazo para defesa de 52 

dissertação alegando problemas de saúde. O colegiado avaliou e decidiu por aprovar o prazo de 53 

prorrogação para até no máximo seis meses, mediante entrega por parte da discente de plano de 54 

trabalho com cronograma detalhado. Continuando com a pauta, Rosy fez a leitura da ficha de 55 

recomendação da CAPES em relação ao projeto de doutorado do PPGBiotec. A comissão de área 56 

deu o seguinte parecer: “A proposta possui fragilidades que impedem a aprovação do curso de 57 

Doutorado em Biotecnologia no Campus de Divinópolis da UFSJ. Embora o programa possua 58 

mestrado com nota 4, a proposta para o curso de doutorado apresenta deficiências na sua 59 

estruturação, e principalmente na produtividade docente e consolidação da capacidade de 60 

pesquisa. Não há coerência entre os projetos de pesquisa apresentados, há uma única linha e área 61 

de concentração. Uma proposta com apenas uma linha de pesquisa que tenta agregar projetos tão 62 

diversos, não é aceitável. No quesito produtividade docente e consolidação da capacidade de 63 

pesquisa, há a necessidade de qualificação do corpo docente, com a substituição de docentes não 64 

produtivos por outros com produção científica e tecnológica qualificada. Um empenho da 65 

coordenação do programa na solução destas fragilidades poderá permitir a submissão de uma 66 

nova proposta no próximo ano, com possibilidade de obter êxito na aprovação.”  Assim o 67 

colegiado decidiu que a comissão eleita trataria de sanar estas deficiências. Continuando com a 68 

pauta, o professor Ralph informou aos demais membros do colegiado que havia enviado o 69 

convite de participação na banca de pós-doc a alguns professores, mas que não havia obtido 70 

resposta por parte destes professores. Houve algumas sugestões por parte dos membros como: 71 

tentar com outros professores estipulando prazos para a resposta. Assim se deu por encerrada a 72 

reunião. A reunião foi encerrada às quatorze horas e quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, 73 

eu, Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será 74 

assinada pelos presentes. Divinópolis, sete de abril de dois mil e 75 

quinze.________________________________________________________________________76 
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