
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às nove4
horas e nove minutos, na Sala de reuniões do Bloco C do Campus Centro Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, realizou-se a qüinquagésima segunda reunião ordinária do Colegiado do6
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de7
São João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy8
Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta:1) Pedido da aluna9
Suliana e resposta da comissão de bolsas; 2) Adiamento da defesa da aluna Izabela10
Natália Faria Gomes; 3) Avaliação dos docentes segundo o regimento; 4) Pedido da11
aluna Suellen Caetano – aluna do professor Gabriel Menezes; 5) Pedido de12
aproveitamento de créditos do aluno José Antônio Ribeiro Neto, 6) O que ocorrer.13
Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja14
Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro, Ralph Gruppi Thomé e José Carlos de15
Magalhães (via skype) e o discente Arthur Augusto de Oliveira Lobato. A professora16
Rosy iniciou a reunião pela leitura da pauta, que foi aprovada com a inclusão dos17
seguintes itens: 6A) Inclusão de nova disciplina proposta pela professora Ana Hortência,18
6B) Mudança de projeto e co-orientador da aluna Sabrina Elisa de Oliveira e 6C)19
Mudança de projeto do aluno Rodolfo Elias Ribeiro. Iniciando pelo item 1) Pedido da20
aluna Suliana e resposta da comissão de bolsa, professora Rosy leu o email enviado pela21
referida aluna solicitando a concessão de uma bolsa de estudos, uma vez que as bolsas22
liberadas são destinadas aos alunos ingressantes no ano em que houve a liberação das23
bolsas, ela não seria contemplada no próximo ano conforme normatização do programa.24
Professora Rosy leu também a resposta da comissão de bolsas, informando que não há25
como conceder bolsa para a aluna, uma vez que não há bolsas disponíveis no programa.26
O Colegiado ratificou a resposta da comissão de bolsas. Passando ao item 2) Adiamento27
da defesa da aluna Izabela Natália Faria Gomes, professora Rosy explicou que este item28
foi incluído como informe, apenas para dar ciência ao colegiado que a aluna Izabela,29
adiou a data de sua defesa que estava agendada para dezembro, porém, a aluna continua30
dentro do prazo para defesa, uma vez que seu prazo findará em março e a defesa foi31
agendada para janeiro. No item 3) Avaliação dos docentes segundo o regimento, a32
professora Rosy informou que fez a análise dos docentes do programa conforme33
determina regimento, e que todos os professores do programa estão aptos a permanecer,34
por atender os critérios necessários e manter pontuação mínima exigida. No item 4)35
Pedido da aluna Suellen Caetano – aluna do professor Gabriel Menezes, professora36
Rosy lembrou aos presentes a situação envolvendo a referida aluna em que a mesma37
utilizou sem autorização do professor sua assinatura digitalizada e desde então o38
professor solicitou que não fosse mais orientador da aluna Suellen e que o caso fosse39
encaminhado a comissão de ética para apuração. Professora Rosy apresentou então40
pedido da aluna para que o colegiado auxiliasse na indicação de novo orientador para41
que ela pudesse finalizar seu mestrado. Após análise da situação o colegiado decidiu por42
não indicar novo orientador e trancar a matrícula da aluna até que o comitê de ética se43
manifeste sobre a situação. Passando ao item 5) Pedido de aproveitamento de créditos44
do aluno José Antônio Ribeiro Neto, o referido aluno apresentou pedido de45
aproveitamento de créditos das disciplinas cursadas no Mestrado em Biotecnologia46
como optativas por ocasião de seu doutorado. Após análise do pedido, o mesmo foi47
aprovado. Decidiu-se ainda que não haverá limite de aproveitamento para créditos no48
doutorado PPGBiotec, todos os pedidos deverão ser encaminhados ao colegiado para49
análise. Passando ao item 6A) Inclusão de nova disciplina proposta pela professora Ana50



Hortência, a professora Ana Hortência apresentou plano de ensino da disciplina51
“Tópicos Especiais em Biotecnologia Vegetal” que será ministrada por ela e por sua52
estagiária POS DOC PNPD Marlúcia Souza Pádua, a professora explicou o objetivo da53
disciplina. O oferecimento da disciplina foi aprovado por unanimidade. No item 6B)54
Mudança de projeto e co-orientador da aluna Sabrina Elisa de Oliveira, professor Ralph55
explicou que a aluna Sabrina não alcançou os objetivos inicialmente propostos para seu56
projeto de pesquisa e que, diante disto, eles decidiram mudar o projeto, o que não adiará57
a data da defesa, uma vez que a mudança proposta não exigirá novos estudos, apenas a58
adequação dos resultados já obtidos. Explicou ainda que conseqüentemente será59
necessária a mudança de co-orientação, que atualmente é feita pela professora Rosy e60
passará ao professor Hélio Batista dos Santos. A professora Ana Hortência, foi61
designada para avaliar a indicação do professor Hélio como co-orientador, a mudança62
do projeto e a alteração do co-orientador foram aprovados pelo colegiado. No item 6C)63
Mudança de projeto do aluno Rodolfo Elias Ribeiro, professora Rosy explicou que o64
projeto do aluno não seguiu devido a dependência de outras pessoas e outras esferas65
públicas, diante as dificuldades enfrentadas decidiram por alterar o projeto de pesquisa,66
porém, por ser um aluno dedicado não haverá atraso na defesa. Diante das justificativas67
o pedido de alteração foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu,68
Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada,69
será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e três de novembro de dois mil e70
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