
ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e nove dias do mês de3
agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze minutos, na Sala de reuniões do4
Bloco C do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a qüinquagésima5
reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia6
(PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-Rei – Campus Centro-Oeste7
Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para8
cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação de ad referendum’s; 2) Pedido de auxílio9
financeiro para publicação do professor Alex Gutterres Taranto, 3) Pedido de inclusão10
de co-orientador: Laís Aquino e Henrique Bonifácio, 4) Prazo para integralização das11
disciplinas e aproveitamento de créditos no doutorado PPGBiotec, 5) Pedido de12
credenciamento ao PPGBiotec: professores Gustavo Viana e Fábio Vieira, 6) Atividades13
complementares, 7) Regimento Interno PPGBiotec, 8) Política de Inovação Tecnológica,14
9) Sigilo das bancas de qualificação e defesa, 10) O que ocorrer. Estiveram presentes à15
reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Daniel16
Bonoto Gonçalves, Ana Hortência Fonseca Castro, Ralph Gruppi Thomé e José Carlos17
de Magalhães (via skype). O discente Arthur Augusto de Oliveira Lobato justificou18
ausência por estar em Belo Horizonte fazendo alguns experimentos do seu projeto de19
pesquisa. A professora Rosy iniciou a reunião pela leitura da pauta que foi aprovada,20
após a retirada do item 4. Em seguida, fez a leitura da ata da última reunião, que foi21
aprovada e assinada. Iniciando os assuntos da pauta, no item 1) aprovação de ad22
referendum concedidos pela coordenadora do programa em função da urgência dos23
pedidos, a análise dos ad referendum seguiu a seguinte ordem: A) professora Rosy fez a24
leitura dos pedidos de aproveitamento de créditos dos alunos José Antônio Ribeiro,25
Melissa Graziele e Juliana Martins, e justificou que após análise dos pedidos26
apresentados pelos alunos, estes foram aprovados uma vez que se tratavam de27
disciplinas obrigatórias que haviam sido cursadas no próprio programa, na ocasião e que28
estes alunos cursaram o mestrado; B) aprovação do pedido de trancamento de matrícula29
da aluna Thaynara Faria Gomes que apresentou solicitação corroborada por sua30
orientadora, com exposição dos motivos para o trancamento; C) aprovação dos31
relatórios de estágio em docência dos alunos Arthur Augusto de Oliveira Lobato,32
Renato Ramos Godoi e Damiana Antônia de Fátima Nunes, que foram apresentados no33
semestre em questão, assinados pelos orientadores e atenderam as normas estabelecidas34
pelo programa; D) aprovação dos pedidos de inclusão de co-orientação dos seguintes35
alunos/co-orientador em função de todos os indicados atingirem pontuação mínima36
exigida pelo PPGBiotec: Ana Gabriela Silva/ Rui Manoel Vieira Reis, Izabela Natália37
Faria Gomes/Rui Manoel Vieira Gomes, Sára Chagas Gomides/Ronaldo Alves Pinto38
Nagem, Arthur Augusto de Oliveira Lobato/ Daniel Bonoto Gonçalves, Ariane Coelho39
Ferraz/Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Ramon de Oliveira Sousa/Juliana Magalhães40
Teixeira, após análise de cada situação, todos os ad referendum foram aprovados pelo41
colegiado. No item 2) Pedido de auxílio financeiro para publicação do professor Alex42
Gutterres Taranto: professora Rosy leu o pedido de auxílio para publicação do artigo43
“Synthesis, In Vitro Antifungal Activity, Cytotoxicity and Molecular Modeling Sydies44
of New Mannich Bases Derived from 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone (Lawsone)”,45
apresentado pelo professor Alex, após constatação de que o pedido atendia os critérios46
estabelecidos pelo programa e a disponibilidade de recursos do PROAP 2016, o pedido47
foi aprovado. Passando ao item 3) Pedido de inclusão de co-orientador: Laís Aquino e48
Henrique Bonifácio, a professora Rosy apresentou os pedidos de inclusão de co-49
orientação enviados pelo professor Eduardo Sergio da Silva, solicitando a inclusão do50



professor Raphael Gonçalves Teixeira Neto como co-orientador da aluna Laís Aquino e51
do professor Alexsandro Galdino como co-orientador do aluno Henrique Bonifácio. O52
pedido do Henrique foi aprovado, uma vez que o professor indicado pertence ao quadro53
de docentes do programa PPGBiotec, já o pedido da aluna Laís recebeu parecer positivo54
da professora Ana Hortência, que após análise dentro das normas do programa verificou55
que o professor indicado, atende os critérios exigidos pelo PPGBiotec. No item 5)56
Pedido de credenciamento ao PPGBiotec: professores Gustavo Henrique Ribeiro Viana57
e Fábio Vieira dos Santos, a professora Rosy apresentou o pedido dos professores para58
se credenciarem junto ao programa, apresentou ainda, parecer favorável aos59
credenciamentos, justificando que os mesmos apresentaram toda a documentação60
necessária, e após sua análise dentro dos critérios definidos pelo programa, os mesmos61
atendem todas as exigências e atingiram pontuação necessária na tabela do Coletinha. O62
parecer foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 6) Atividades complementares,63
a professora Ana Hortência, apresentou a proposta de Instrução Normativa de64
Atividades Complementares do programa, que já havia sido previamente enviada a65
todos os membros, após alguns ajustes a Instrução Normativa foi aprovada. No item 7)66
Regimento Interno PPGBiotec, o professor Daniel apresentou uma proposta de67
regimento interno, os itens do regimento foram discutidos em sua integralidade e após68
alguns ajustes, a proposta foi aprovada. A professora Rosy fará os ajustes determinados69
e enviará a proposta para a Câmara de Pesquisa e Pós Graduação do CCO. No item 8)70
Política de Inovação Tecnológica, a professora Rosy apresentou uma minuta de71
resolução para política de inovação tecnológica da UFSJ que está tramitando pelo72
Consu para levantamento de sugestões a serem encaminhadas. Após leitura e análise da73
minuta, decidiu-se por não encaminhar sugestões. Passando ao item 9) Sigilo das bancas74
de qualificação e defesa, o professor Daniel, apresentou alguns e-mails trocados com o75
Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSJ acerca do Sigilo das Bancas de Qualificação76
e Defesa da UFSJ, uma vez que alguns de seus alunos estão prestes a se qualificar e77
seus trabalhos envolvem inovações tecnológicas que exigem sigilo, devido a geração de78
patente, a conclusão apresentada pelo NIT é de que não existe ainda na instituição uma79
legislação interna que considere sigilo das bancas, assim sendo, não se pode fazer80
bancas fechadas ao público, uma vez que existe a orientação de que as bancas são81
eventos públicos. Em casos de defesas e qualificações que exigem sigilo, a orientação é82
de que se colha o Termo de Sigilo de todos as pessoas presentes no momento da banca.83
Nada mais havendo a tratar, eu, Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, lavrei a84
presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis,85
vinte e nove de agosto de dois mil e dezesseis. _________________________________86
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