
 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2 

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA 3 
LINDU.  Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às oito horas e três 4 

minutos, na Sala de Reuniões do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 5 

realizou-se a quadragésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-6 

Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-7 

Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de 8 

Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1) Informes: - leitura da ata da reunião 9 

anterior, - Exoneração de cargo de membro do Colegiado PPGBiotec do professor 10 

Ralph; 2) Processo Seletivo para Doutorado PPGBiotec; 3) Inclusão de novas 11 

disciplinas optativas: Prof. Adriano Silva e Prof. Eduardo Sergio; 4) Pedido de inclusão 12 

de co-orientador: Renato Ramos; 5) Relatório de Atividades de Estágio em Docência: 13 

Sara Chagas Gomides; 6) Pontuação de currículos nos editais para processos seletivos 14 

PPGBiotec; 7) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: 15 

Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Daniel Bonoto Gonçalves, Ana Hortência 16 

Fonseca Castro e José Carlos de Magalhães (via skype) e o discente Arthur Augusto de 17 

Oliveira Lobato. A professora Rosy apresentou a pauta que foi aprovada e iniciada, com 18 

inversão da ordem dos itens 2 e 6 que, por se tratarem de tema semelhantes, deveriam 19 

ser discutidos seguidamente. A ata da última reunião foi lida, aprovada e assinada por 20 

todos os presentes. Iniciando a reunião pelos informes a professora Rosy informou ao 21 

Colegiado que o professor Ralph Gruppi Thomé pediu exoneração do cargo de membro 22 

do colegiado para se candidatar a vaga de vice coordenador. Informou ainda que o aluno 23 

Ivan Evangelista desistiu da bolsa, uma vez que foi aprovado em concurso público e 24 

passará a exercer atividade remunerada, liberando assim uma bolsa que será repassada a 25 

aluna Cibele Garcia, próxima candidata da lista de bolsas segundo classificação no 26 

processo seletivo para ingresso em 2016. Informou ainda que o aluno Renato Ramos foi 27 

aceito para fazer Mestrado Sanduíche no Instituto Limerick na Irlanda, e que iniciará 28 

suas atividades naquele país durante um ano, a contar de agosto próximo. Em 29 

decorrência disto, uma bolsa será liberada, e o colegiado determinou que esta bolsa seja 30 

repassada ao próximo aluno da lista de classificação por tempo igual ao que o aluno 31 

Renato estiver na Irlanda, devendo retornar ao mesmo caso o retorno seja dentro dos 24 32 

meses regulares do mestrado. Passando ao item 3, a professora Rosy apresentou aos 33 

membros do colegiado os planos de ensino das disciplinas optativas propostas pelos 34 

professores Adriano Silva (Introdução a Biorreatores – 45 horas) e Eduardo Sergio da 35 

Silva (Tópicos em Proteômica e Espectrometria de Massas – 30 horas) sendo que esta 36 

será oferecida em conjunto com o estagiário POS DOC PNPD Leonardo Vahia Matilde, 37 

que lecionará 20 horas, enquanto o professor Eduardo 10 horas. As ementas das 38 

disciplinas foram avaliadas e aprovadas por unanimidade, já para oferecimento no 39 

segundo semestre de 2016. Relativo ao item 4, a professora Rosy apresentou aos 40 

presentes, o formulário de inclusão de co-orientador do aluno Renato Ramos Godoi, em 41 

que seu orientador, professor Alexsandro Sobreira Galdino indica os professores Patrick 42 

Murray e a professora Catherine Collins, do Instituto Limerick para serem co-43 

orientadores  do referido aluno. O colegiado, segundo as normas do PPGBiotec aprovou 44 

a inclusão do primeiro professor como co-orientador do aluno. No item 5, o relatório de 45 

estágio em docência da aluna Sara Chagas Gomides foi apresentado e aprovado. 46 

Passando ao item 2, a professora Rosy explicou que inicialmente decidiu-se por não 47 

lançar edital de seleção para o doutorado, por acreditar que o tempo estava curto e que 48 

seria ideal fazer o processo seletivo juntamente com o de mestrado, no segundo 49 

semestre para entrada da primeira turma em 2017, porém, ao consultar a Capes e a 50 



 

Fapemig sobre a liberação de bolsas para o programa recentemente aprovado, o retorno 51 

foi categórico, os órgãos financiadores apenas liberam bolsas para cursos em 52 

funcionamento. Diante disto, a professora Rosy, propôs que o edital de seleção fosse 53 

lançado, imediatamente, para ingresso dos alunos ainda este ano, pois, quanto antes o 54 

curso entrar em funcionamento, maior a chance da obtenção de bolsas. Após breve 55 

discussão sobre o assunto, os presentes concordaram em lançar o edital imediatamente, 56 

mesmo que a seleção aconteça de maneira mais acelerada, para ingresso dos alunos já 57 

no segundo semestre de 2016, uma vez que os benefícios para o programa serão muitos. 58 

Decidiu-se por criar uma comissão de seleção que será composta pelos professores: 59 

Daniel, Rosy, Ana Hortência e José Carlos, para sob a presidência do mesmo, cuidar de 60 

todo o processo seletivo. Passando ao item 6, o professor Daniel, expôs que participou 61 

das últimas comissões de seleção do programa e que  62 

pôde perceber que normalmente a comissão gasta muito tempo e energia na criação do 63 

Barema para pontuação dos títulos, e que às vezes, ele não fica completo o suficiente, o 64 

que gerou alguns recursos e pesadas críticas nos processos anteriores. Diante disto, o 65 

professor Daniel, explicou que a UFSJ tem um Barema oficial utilizado de forma geral 66 

para concursos, e que a seu está bem completo e que deveria ser usado nas seleções do 67 

PPGBiotec. Ao final da exposição de opiniões acerca do assunto, decidiu-se por adotar 68 

o Barema proposto como oficial pela instituição. Passando ao item 7, o que ocorrer, a 69 

professora Rosy apresentou um e-mail do professor Gabriel Menezes Yazbeck relatando 70 

que sua aluna bolsista PPGBiotec Suelen Caetano já há algum tempo não comparecia ao 71 

laboratório de pesquisa para dar continuidade ao seu projeto, mesmo ele tentando 72 

contato sem obtenção de resposta. Diante disto, resolveu comunicar oficialmente o 73 

programa para que a bolsa fosse suspensa até que ela retornasse às atividades. Porém, ao 74 

questionar na secretaria sobre a apresentação da declaração de bolsista da referida aluna, 75 

o professor foi informado que as declarações, com assinatura digitalizada do professor, 76 

da aluna estavam em dia, tendo sido entregues no tempo determinado, em todos os 77 

meses do ano. Diante disto, o professor se indignou, uma vez que o mesmo não assina 78 

declarações para a aluna já há alguns meses. O professor disse que houve fraude 79 

cometida pela aluna que utilizou indevidamente e sem autorização sua assinatura 80 

digitalizada para atestar acerca de sua assiduidade no laboratório, o que não estava de 81 

fato acontecendo. Diante disto, o professor solicitou que a bolsa seja suspensa e que seja 82 

instaurado processo interno para averiguação desta situação. Informou ainda que não 83 

deseja mais orientar a referida aluna.  Após longa análise da situação e dos 84 

desdobramentos possíveis, decidiu-se por consultar a PROPE sobre a possibilidade de 85 

instauração de processo administrativo ou semelhante. Decidiu-se ainda por cancelar a 86 

bolsa da aluna definitivamente, repassando imediatamente a outro aluno conforme lista 87 

de classificação. Em decorrência desta situação, o Colegiado avaliou ser melhor reativar 88 

a comissão de bolsas do programa que poderá acompanhar melhor situações como esta. 89 

Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata 90 

que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, sete de 91 

junho de dois mil e dezesseis. ______________________________________________ 92 
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