
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos seis dias do mês de julho de3
dois mil e dezesseis, às quatorze horas e dez minutos, na Sala de 304 do Bloco C do4
Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a quadragésima nona reunião5
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec)6
da Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu,7
presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a8
seguinte pauta: 1) Revisão do regimento PPGBiotec – Obtenção do título / doutorado; 2)9
Realocação de equipamentos do PPGBiotec nos laboratórios de pesquisa; 3 )10
Consolidação do pólo tecnológico (arranjo sobre biotecnologia entre UFSJ/CCO-11
FUMEP-EMBRAPA); 4) Normas para defesas de dissertação e teses; 5) Banca para12
avaliação da dissertação a distância; 6) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os13
seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Daniel Bonoto14
Gonçalves, Ana Hortência Fonseca Castro e José Carlos de Magalhães (via skype) e o15
discente Arthur Augusto de Oliveira Lobato. A professora Rosy iniciou com a leitura da16
pauta, que aprovada foi iniciada. No item um, a professora Rosy explicou que o17
regimento do programa deve passar por adequações devido ao Doutorado, e também18
para estabelecer algumas regras de obtenção do título que não estão bem claras, como19
por exemplo, qual documento deve ser entregue juntamente com a versão final para20
comprovar patente. O professor Daniel, explicou que estava responsável pela redação21
final do novo regimento e que enviará para todos, o Regimento alterado para que22
analisem, e se for o caso, sugiram alterações. A apresentação da versão final será na23
reunião ordinária do colegiado em agosto. Passando ao item dois, o professor Daniel24
explicou que o programa PPGBiotec tem alguns equipamentos adquiridos com recursos25
do programa e que estes equipamentos estão alocados em laboratórios sob guarda de26
professores do programa. O professor Daniel solicitou a inclusão deste item na pauta do27
colegiado, visto que ele deseja que um Shaker Refrigerado, que hoje encontra-se28
alocado no laboratório do professor Alexsandro Galdino, seja transferido para o29
laboratório sob sua coordenação. Esta demanda, deve-se ao fato de que o professor30
Alexsandro, adquiriu recentemente com recursos próprios, outros dois equipamentos31
iguais a este do programa que encontra-se sob sua guarda e que o mesmo já32
disponibilizou-o para o professor Daniel, que deseja a autorização do Colegiado para33
efetuar o remanejamento. A solicitação foi aprovada por unanimidade e o professor34
Galdino será informado sobre a realocação. Passando ao item 3 da pauta, o professor35
Daniel explicou que a prefeitura de Sete Lagoas está propondo uma parceria ente a36
FUMEP e a UFSJ para a criação de um Polo Tecnológico que viabilize a criação de um37
portfólio de tecnologias para atender as demandas das indústrias daquela cidade. O38
professor Daniel explicou ainda que fez os primeiros contatos com os interessados a39
pedido da diretoria do campus, e que devido a isso, ele gostaria de continuar40
intermediando esta discussão, que deverá ser firmada pelo programa Biotec, juntamente41
com o Campus CCO e a FUMEP. O colegiado aprovou que o professor Daniel seja o42
representante do programa nesta proposta. A professora Rosy ficou responsável por43
conversar com a PROPE a respeito dessa parceria e ver se existe alguma orientação44
especial. Passando aos itens 4 e 5, a professora Rosy fez a leitura de algumas sugestões45
para o manual de dissertações e teses encaminhadas pelo professor Alexsandro Galdino,46
e ainda um e-mail recebido por ela, convidando-a para participar de uma banca de47
defesa de dissertação a distância, descrevendo moldes de como acontecerá esta defesa,48
para que essas sugestões fossem avaliadas e se aprovadas, incluídas no novo regimento49
do programa. As sugestões do professor Alexsandro Galdino foram aceitas e serão50



incluídas no regimento e manual. A sugestão de defesa a distância será avaliada51
futuramente. No item 6, o que ocorrer, surgiram as seguintes demandas: a Prope enviou52
um e-mail aos programas de pós graduação solicitando posicionamento quanto a53
orientação do ministério da educação de inclusão de ações afirmativas para ingresso nos54
programas de mestrado e doutorado do país. Após breve discussão, o colegiado se55
posicionou contrário a inclusão de cotas ou ações afirmativas para ingresso no56
PPGBiotec. Em seguida, professora Rosy apresentou norma da Capes alterando alguns57
itens da norma de categorias de docentes dos programas de pós graduação, todos58
ficaram ciente e esta norma será utilizada na instrução normativa de credenciamento que59
está sendo construída. Passando ao próximo assunto que ocorreu, a professora Rosy60
apresentou os pareceres das solicitações de inclusão de co-orientação dos alunos Sérgio61
Araújo e Ramon de Oliveira. O professor Vanderlei Salvador foi aprovado como co-62
orientador aluno Sérgio, já a professora Juliana de Magalhães não foi aprovada para co-63
orientar o aluno Ramon, uma vez que não atingiu pontuação mínima nas normas do64
programa (300 pontos). Em seguida a professora Rosy fez a leitura de um documento65
enviado pelo aluno Renato Ramos Godoi para formalizar junto ao colegiado do66
programa sua participação no mestrado sanduíche no Instituto Limerick na Irlanda, o67
aluno encaminhou documentos que comprovam a data da viagem e o aceite de sua68
participação naquela instituição. A professora Rosy, apresentou pedido de69
credenciamento do professor Fábio Santos Vieira ao programa, bem como documentos70
apresentados pelo mesmo junto desta solicitação, fez a leitura de seu parecer indicando71
o credenciamento, uma vez que o referido professor atingiu pontuação mínima exigida72
pelo programa. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passando ao próximo item, a73
professora Rosy apresentou ao Colegiado um documento da direção de Campus, com a74
descrição de demanda de mestrado e doutorado por docentes médicos do campus CCO.75
Professora Rosy explicou que foi procurada pelo diretor de campus que explicou ser de76
interesse da instituição que estes médicos sejam titulados e que seria interessante que os77
programa PPGBiotec e PPGCS da UFSJ fizessem uma reserva de vagas para atender78
esta demanda. Em contrapartida, a instituição oferecerá recursos que poderão ser79
destinados a bolsas de estudo para o programa, caso haja essa reserva de vagas. Houve80
grande discussão acerca deste assunto, e o colegiado decidiu por aprovar a reserva de81
vagas, sendo que a professora Rosy enviará um e-mail para os docentes do curso82
solicitando manifestação de interesse em orientar estes candidatos, e ainda ficou83
responsável por intermediar junto a direção outros recursos além das bolsas. Ressalta-se84
porém, que as bolsas não poderão ser destinadas aos candidatos médicos do campus.85
Passando ao próximo item que ocorrer: os alunos ingressantes no Mestrado em 201686
entregaram na secretaria do programa os projetos de pesquisa que serão trabalhados87
durante o mestrado, todos os projetos foram aprovados, uma vez que foram construídos88
juntamente com os orientadores do programa. Decidiu-se ainda por encaminhar os89
projetos para relatores, que preencherão a “Ficha de Avaliação de Projeto de Mestrado”90
que servirá como base para melhorias, caso necessário (anexo I desta ata: relação de91
projetos mestrado – turma 2016). Em seguida passou-se a discussão das instruções92
normativas do programa que estão sendo revistas. Após longa discussão, a professora93
Ana Hortência ficou responsável por finalizar as normativas 001 e 002, e a professora94
Rosy por finalizar a normativa 003 para publicação. Nada mais havendo a tratar, eu,95
Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada,96
será assinada pelos presentes. Divinópolis, seis de julho de dois mil e dezesseis.97
_____________________________________________________________________98
______________________________________________________________________99
______________________________________________________________________100



Anexo I

ALUNO / ORIENTADOR PROJETO

Álvaro Pereira Machado /
Daniel Bonoto Gonçalves

Desenvolvimento de um processo de produção de etanol a partir de
resíduos lignocelulósicos da macaúba por Candida boidinii

Ariane Coelho Ferraz /
José Carlos de Magalhães

Prospecção de atividade antiviral contra o Mayaro vírus em
flavonóides e outros compostos derivados de Celastraceae

Cibele Garcia Bastos /
Paulo Afonso Granjeiro

Produção e caracterização de bioproduto de Candida sp. E seu
impacto na atividade anti-adesiva em biomateriais

Damiana Antª de Fátima Nunes /
Rosy Iara Maciel de A. Ribeiro

Avaliação da atividade citotóxica de frações da Annona coriacea
Mart. (Annonaceae) in vitro

Henrique Bonifácio Moura /
Eduardo Sergio da Silva

Desenvolvimento de um kit diagnóstico para leishmaniose visceral
canina utilizando a citometria de fluxo

João Paulo Matos Gonçalves /
Moacyr Comar Junior

Simulação por dinâmica molecular da interação entre folhas de
grafeno e surfactina

Renato Ramos Godoi /
Alexsandro Sobreira Galdino

Expressão heterológa de enzimas fúngicas em sistema de
expressão Aspergillus orizae

Rodolfo Elias Martins Ribeiro /
Rosy Iara Maciel de A. Ribeiro

Dosagem de troponina em vítimas de morte súbita

Sabrina Elisa de Oliveira /
Ralph Gruppi Thomé

Estabelecimento de cultura primária de células 4T1 a partir de tumor
sólido murino e a avaliação de sua viabilidade, transplantabilidade e
tumorigenicidade

Sérgio Araújo Andrade /
Fernando de Pilla Varotti

Exame Clínico convencional pela luz visível versus protocolo de
exame pela fluorescência óptica de campo amplo: estudo
comparativo entre os protocolos para o rastreamento do câncer oral.

Suliana Francielli Vieira Andrade /
Alexsandro Sobreira Galdino

Influência da concentração de íons de cobre na atividade enzimática
de uma fitase de Yersinia intermedia expressa em Escherichia coli

Thaynara Faria Gomes /
Gisele Rodrigues da Silva

Nanofibras de PCL e anfotericina B: Desenvolvimento,
caracterização e atividade leishmanicida

Túlio Brandão Correa /
Gisele Rodrigues da Silva

Nanofibras poliméricas do tipo casca e núcleo contendo fármacos
anti-inflamatório e anti-proliferativo destinadas ao tratamento da
vitreoretinopatia proliferativa.


