
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

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

mil e quinze, às nove horas e trinta e cinco minutos, na Secretaria do Programa de Pós-graduação 4 

em Biotecnologia, realizou-se a trigésima nona 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 38ª Reunião Ordinária; 8 

2) Informes da PROPE; 3) Projeto de Doutorado; 4) O que ocorrer. Estiveram presentes à 9 

reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ralph Gruppi Thomé,  10 

Daniel Bonoto Gonçalves e Alexsandro Sobreira Galdino. O professor Ralphi solicitou a 11 

inclusão do ponto de pauta: Entrevista de candidatos de Pós-Doc e Rosy solicitou a inclusão do 12 

ponto de pauta: Projeto CT Infra II. Com a aprovação da pauta, Rosy iniciou a reunião com a 13 

aprovação e assinatura da ata pelos presentes. Continuando com o ponto de pauta 2) Informes da 14 

PROPE – Rosy informou que, de acordo com a nova norma do PROAP, não existe mais 15 

reembolso/ressarcimento e que a data do empenho das despesas deverá ser anterior a data do 16 

evento. Rosy informou aos demais membros que o recurso do PROAP deveria ser novamente 17 

enviado a PROPE e questionou se o recurso poderia ser distribuído conforme anteriormente 18 

deliberado. O colegiado aprovou. Passando ao próximo ponto de pauta: 3) Projeto de Doutorado 19 

– Rosy informou que, diante das recomendações da comissão de avaliação do projeto de 20 

doutorado, o projeto deveria ser reformulado. Informou que apenas três professores estavam com 21 

nota no “Coletinha”, tabela enviada pelo Coordenador da área da CAPES, acima de 500 pontos 22 

(nível considerado muito bom pela CAPES), e também que havia alguns professores que 23 

estavam publicando em revistas cuja classificação “qualis” não estavam pontuando no coleta 24 

CAPES. Rosy informou que o mestrado também se encontrava na mesma situação criticada pela 25 

comissão de avaliação e que a reformulação do mesmo tem caso de urgência, devendo ter as 26 

mudanças aprovadas no CONEP antes do final do semestre. Assim, os membros do colegiado 27 

iniciaram uma discussão em torno de quantas e quais seriam as áreas de concentração e linhas de 28 

pesquisa que deveriam compor o mestrado e o projeto de doutorado. O professor Galdino 29 

levantou algumas sugestões baseadas em outros Programas de Pós-Graduação. Houve um 30 

levantamento das linhas de pesquisa as quais os professores poderiam se agregar. Após a 31 

discussão, o colegiado decidiu marcar outra reunião para então poderem definir a(s) área(s) de 32 

concentração e linhas de pesquisa que melhor atenderiam a proposta do mestrado/doutorado.  33 

Continuando com o ponto de pauta, o professor Ralph informou que um dos candidatos solicitou 34 

que a entrevista do processo seletivo do Pós-doc fosse via skype. Os demais membros opinaram 35 

que, como o edital previu este tipo de entrevista, eram favoráveis. Passando ao próximo ponto de 36 

pauta – Rosy informou que haveria uma discussão com os demais coordenadores dos programas 37 

de Pós-Graduação do CCO sobre o edital e alterações do projeto CT infra II. Assim houve uma 38 

discussão de quais equipamentos melhor atenderiam os pesquisadores da PGBIOTEC. Assim se 39 

deu por encerrada a reunião, às dez horas e cinquenta minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, 40 

Luciana Gonçalves Ferreira, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada 41 

pelos presentes. Divinópolis, vinte e três de abril de dois mil e 42 

quinze.________________________________________________________________________43 
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