
ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRAREUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU.Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quinze4
horas, na Sala de reuniões do Bloco Cdo Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ,5
realizou-se a qüinquagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de6
Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João7
Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara8
Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta:1) Definição do calendário9
de reuniões; 2) Pedido de auxílio financeiro para publicação da professora Jaqueline10
Maria Siqueira Ferreira, 3) Pedido de auxílio financeiro para a estudante Damiana11
Antônia de Fátima Nunes, 4) Lei de Acessibilidade – Solicitação de posicionamento do12
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (aluno João Paulo Matos Gonçalves), 5)13
Pedido e justificativa para mudança de projeto: Sara Chagas Gomides, 6) Pedido para14
prorrogação do prazo de entrega da versão final de dissertação: aluna Lívia Izabela15
Caputo, 7) Avaliação da Pós Graduação e Avaliação dos Docentes, 8) Parecer Relatório16
circunstanciado final PNPD: Patrícia Quaresma, 9) Criação de Normas internas17
PNPD,10) Criação de Normas para títulos das dissertações PPGBiotec, 11) O que18
ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de19
Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro, Ralph Gruppi Thomé e José Carlos20
de Magalhães (via skype) e o discente Arthur Augusto de Oliveira Lobato. A professora21
Rosy iniciou a reunião pela leitura da pauta, que foi aprovada com a inclusão do item22
11A) Inclusão de co-orientação da aluna Sabrina Elisa e a inclusão dos pedidos de23
auxílio financeiro das alunas Ana Gabriela e Izabela Faria no item 3. Iniciando os itens24
da pauta, no item 1) Definição do calendário de reuniões, definiu-se que as reuniões25
deste semestre serão nos dias 11/10/, 08/11 e 13/12 no horário de 15h00, e que serão26
enviadas convocações a todos pela ocasião de cada reunião. Passando ao item 2) Pedido27
de auxílio financeiro para publicação da professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, a28
professora Rosy fez a leitura do pedido de auxílio para publicação do artigo “Docking29
and QM/MM Studies of NS2B-NS3pro Inhibitors: a Molecular Target against the30
Dengue Virus” encaminhado pela professora Jaqueline, após análise do pedido e a31
verificação de que o mesmo atendia os critérios definidos pelo programa e a32
disponibilidade de recursos PROAP 2016, o pedido foi aprovado. Passando ao item 3)33
Pedido de auxílio financeiro para as estudantes Damiana Antônia de Fátima Nunes, Ana34
Gabriela Silva e Izabela Faria Gomes, a professora Rosy fez a leitura dos pedido de35
auxílio financeiro para participação em congresso apresentado pelas referidas alunas,36
após verificação de que o pedido atendia os critérios definidos pelo programa e a37
disponibilidade de recursos PROAP 2016 o pedido das alunas foi aprovado. No item 4)38
Lei de Acessibilidade – Solicitação de posicionamento do Setor de Inclusão e Assuntos39
Comunitários (aluno João Paulo Matos Gonçalves), a professora Rosy apresentou um40
memorando do Setor de Inclusão e assuntos Comunitários, solicitando ao Colegiado do41
programa um posicionamento a respeito de uma reclamação protocolado pelo aluno42
João Paulo Matos Gonçalves, a professora Rosy explicou toda a situação envolvendo o43
aluno supra citado, o professor Eduardo Sergio da Silva e a disciplina ministrada por44
este professor e seu estagiário POS DOC Leonardo Vahia Matilde “Tópicos em45
Proteômica e Espectrometria de Massas”, em que o aluno João desejava cursar, porém,46
o mesmo possuía alguns compromissos particulares no mesmo horário em que a47
disciplina seria ministrada, diante disto, o aluno solicitou cursar a disciplina a distância,48
o que não foi permitido, por não ter sido previamente planejada nestes moldes, e não49
haver tempo hábil para o oferecimento nesta modalidade, inclusive pela existência de50



aulas práticas que não poderiam ser cursadas de outra maneira que não a presencial. O51
aluno, porém, sentiu-se discriminado e levou a questão ao Setor de Inclusão alegando52
inclusive que esta negativa feria a lei de acessibilidade, diante disto o setor solicita53
então esclarecimentos do programa acerca deste ocorrido. Após longa discussão, o54
colegiado manifestou seu apoio ao professor, por ter entendido que não houve55
preconceito ou discriminação do mesmo nesta situação, uma vez que o plano de ensino56
da disciplina não previa seu oferecimento a distância, entende ainda que a lei de57
acessibilidade não foi desrespeitado pela instituição, uma vez que esta oferece58
condições físicas como rampas de acesso e elevadores, para que o aluno participe das59
aulas. O que aconteceu nesta situação, assim como em tantas outras, é que o aluno60
deveria optar pela aula em detrimento de outros compromissos, para poder cursá-la ou61
simplesmente não cursá-la, ficando a critério exclusivo do aluno esta decisão, que optou62
pelos compromissos pessoais. A professora Rosy, enviará memorando de resposta ao63
Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários com posicionamento do Colegiado. No item64
5) Pedido e justificativa para mudança de projeto: Sara Chagas Gomides, a professora65
Rosy leu o pedido e a justificativa para mudanças no projeto da aluna Sara Chagas,66
encaminhado pelo professor Daniel, após análise da situação, o pedido foi aprovado por67
unanimidade. Passando ao item 6) Pedido para prorrogação do prazo de entrega da68
versão final de dissertação: aluna Lívia Izabela Caputo, o professor Gabriel, orientador69
da aluna Lívia, solicita ao colegiado que o prazo para entrega da dissertação final da70
referida aluna seja prorrogado até o dia 30 de setembro, pois houve um pequeno atraso71
nas correções o que acarretará o atraso de alguns dias na entrega da versão final. O72
pedido foi aprovado pelo colegiado. No item 7) Avaliação da Pós Graduação e73
Avaliação dos Docentes, a professora Rosy explicou que acontecerá a avaliação trienal74
da CAPES no início de 2017, e que por isso é importante que aconteça uma assembleia75
docente do programa para ajustes necessários para que a avaliação seja positiva.76
Explicou ainda que fez a avaliação anual dos docentes, conforme determinado pelo77
programa e que todos os professores estão dentro dos parâmetros necessários a78
manutenção do vínculo junto ao programa. Todos os presentes concordaram em79
convocar a assembleia docente para o mês de outubro. Passando ao item 8) Parecer80
Relatório circunstanciado final PNPD: Patrícia Quaresma, a professora Rosy,81
apresentou o relatório final da aluna acima referida e leu o parecer favorável a sua82
aprovação, após análise do relatório e seus resultados, feito pelo professor Fernando83
Varotti designado como relator. O parecer foi aprovado por unanimidade e o relatório84
será encaminhado a PROPE para emissão do certificado da aluna. No item 9) Criação85
de Normas internas PNPD, o professor Ralph explicou que esta foi uma indicação do86
professor Fernando Varotti após análise do relatório da aluna Patrícia, ele explicou que87
seria interessante que o programa criasse normas internas que nortearão o estágio no88
programa e auxiliarão em novas seleções de bolsistas, deixando claras as condições89
necessárias para concorrência a bolsa, resultados esperados, dentre outros. Diante disto90
o professor Ralph propôs a criação de uma comissão para o desenvolvimento destas91
normas de acompanhamento dos bolsistas PNPD vinculados ao programa. O colegiado92
aprovou a criação da comissão que será composta pelo professor Ralph, o estagiário93
POS DOC PNPD CAPES vinculado ao programa neste semestre Leonardo Vahia e os94
professores Ferando Varotti e Alexsandro Galdino que serão convidados a participar.95
No item 10) Criação de Normas para títulos das dissertações PPGBiotec, a professora96
Rosy explicou que alguns alunos e professores do programa tem utilizado língua inglesa97
para definição dos títulos das dissertações, o que gerou dúvida se seria o mais adequado,98
observou ainda que a justificativa para tal seria a internacionalização do programa, o99
que não é corroborado pelos itens avaliados neste quesito. Após análise das situações, o100



colegiado do programa decidiu por orientar que os títulos das dissertações sejam101
obrigatoriamente escritos em português e caso seja interesse do aluno e orientador, o102
título em inglês pode ser apresentado juntamente com o título em português. Passando103
ao item 11A) Inclusão de co-orientação da aluna Sabrina Elisa, o professor Ralph104
apresentou pedido de inclusão da professora Rosy Iara Maciel como co-orientadora da105
discente Sabrina Elisa de Oliveira, o pedido foi aprovado, uma vez que a professora106
indicada pertence ao quadro de docentes do programa. Nada mais havendo a tratar, eu,107
Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada,108
será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e sete de setembro de dois mil e109
dezesseis.______________________________________________________________110
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