
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quinze horas e4
quinze minutos, na sala de reuniões do Bloco C do Campus Centro Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, realizou-se a qüinquagésima terceira 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) Informes: -9
Solicitação de desligamento do curso: Álvaro Pereira Machado; - Apresentação do10
relatório do estágio em docência: Sérgio Araújo Andrade e Ariane Coelho Ferraz, 2)11
Pedidos de aproveitamento de créditos: Melissa Grazielle Morais e Gilberto de Souza; 3)12
Relatórios semestrais: Mestrado e Doutorado; 4) Seleção para ingresso de alunos13
segundo semestre 2017; 5) Qualificações; 6) Sanções; 7) O que ocorrer. Estiveram14
presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro,15
Ana Hortência Fonseca Castro, Ralph Gruppi Thomé, José Carlos de Magalhães (via16
skype) e Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima. A professora Rosy iniciou a17
reunião pela leitura da pauta, que foi aprovada com a inclusão dos seguintes itens: 7A)18
Plataforma Sucupira, 7B) PNPD-Comissão e a retirada do item 2) Pedidos de19
aproveitamento de créditos. Iniciando pelo item 1) Informes: Solicitação de20
desligamento do curso – Álvaro Pereira Machado: A professora Rosy apresentou o21
pedido de desligamento do curso feito pelo aluno não bolsista Álvaro Pereira Machado,22
orientando do professor Daniel Bonoto. O colegiado deferiu o pedido, desde que o23
orientador confirme ciência do pedido, uma vez que o documento estava assinado24
apenas pelo aluno. O professor José Carlos sugeriu que o colegiado crie um modelo de25
carta para pedido de desligamento, onde o aluno e o orientador devam assinar, incluindo26
ainda uma justificativa para o desligamento. Todos concordaram e o professor José27
Carlos ficou responsável pela criação deste modelo. Passando ao seguinte item dos28
informes, a professora Rosy apresentou os relatórios de estágio em docência dos alunos29
Sérgio Andrade e Ariane Coelho, que foram aprovados. Dando seguimento a reunião,30
passou-se ao item 5) Qualificações, visto que a professora Luciana Alves foi convidada31
a participar da reunião na condição de responsável pelas qualificações no PPGBiotec, a32
professora Rosy explicou aos presentes que deve haver um maior controle das33
qualificações no programa, pois, notou-se que algumas regras importantes, como o34
cumprimento do prazo estabelecido no regimento, não estão sendo cumpridos, o que35
acarreta prejuízos ao programa, uma vez que alguns alunos deverão pedir prorrogação36
para a conclusão do curso. A professora Luciana Alves, enquanto responsável pelas37
qualificações, se comprometeu a agendar uma reunião geral sempre no 1º semestre de38
cada ano para estabelecer com antecedência um cronograma de qualificações para que o39
prazo de 18 meses seja rigorosamente cumprido. Em seguida, passando ao item 3)40
Relatórios semestrais: Mestrado e Doutorado, houve a distribuição dos relatórios41
semestrais relativos ao segundo semestre de 2016 aos professores do programa para42
avaliação das atividades desenvolvidas. Passando ao item 4) Seleção para ingresso de43
alunos no segundo semestre 2017, a professora Rosy explicou que na última seleção44
foram aprovados apenas sete candidatos, sendo que há uma previsão de entrada ainda45
menor, pois alguns alunos foram aprovados em mais programas, diante disto, sugeriu-se46
que seja feita uma nova seleção de alunos para ingresso no segundo semestre deste ano.47
a proposta foi aprovada, porém levantaram-se algumas questões importantes a serem48
observadas na nova seleção e decidiu-se por nomear uma comissão para o processo49
seletivo que tenha pelo menos um integrante da última comissão. Em seguida, no item 6)50



a professora Rosy explicou que há uma necessidade de se criar Sanções a serem51
aplicadas aos professores que não cumprirem suas obrigações junto ao programa, pois52
em alguns casos, a omissão ou não realização de alguma atividade pode causar53
transtornos e prejuízos ao programa. Houve uma breve discussão das situações54
vivenciadas até o momento e as possíveis sanções a serem estabelecidas, decidiu-se por55
não estabelecer normativa acerca deste assunto, mas que todas as situações de56
desajustes observadas devem ser levadas ao colegiado e o mesmo estabelecer uma57
sanção a sanção aplicada. No item 7) O que ocorrer, 7A) Plataforma Sucupira: a58
professora Rosy explicou que está trabalhando no preenchimento da Plataforma59
Sucupira para finalizar a Coleta Capes 2016 e que alguns itens da proposta precisam ser60
atualizados e que para isso contará com a participação dos professores vinculados ao61
programa no fornecimento de informações importantes e atualizadas, pediu o apoio dos62
membros do colegiado que se dispuseram a auxiliá-la no que for preciso. No item 7B)63
PNPD-Comissão: o professor Ralph informou que conversou com os professores64
Alexsandro Galdino e Fernando Varotti que aceitaram participar juntamente com ele e o65
estagiário PNPD Capes Leonardo Vahia, da Comissão PNPD que discutirá e66
estabelecerá normas para a seleção, atuação e avaliação do estagiário POS DOC junto67
ao PPGBiotec. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos,68
lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes.69
Divinópolis, sete de fevereiro de dois mil e dezessete. _____________70
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