
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas e dez4
minutos, na sala de reuniões do Bloco C do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ,5
realizou-se a qüinquagésima quarta 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) Informes: - Cerimonial9
PPGBiotec; - Avaliação dos relatórios semestrais, 2) Aprovação das bancas para defesa10
de dissertação de mestrado dos aluno: Ramon de Oliveira Souza e Wellington Júnior de11
Freitas Ferreira; 3) Requerimento de prorrogação de prazo: Sára Chagas Gomides; 4)12
Solicitação para inclusão de co-orientação da aluna Alessandra Moraes; 5)13
Encaminhamento de mudança de projeto de pesquisa do aluno Túlio Brandão Correa; 6)14
Requerimento de aproveitamento de créditos dos alunos Gilberto de Souza, Melissa15
Grazielle e Juliana Martins; 7) Requerimento de situação especial do aluno João Paulo16
Matos Gonçalves; 8) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes17
professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro,18
Ralph Gruppi Thomé e José Carlos de Magalhães (via skype). A professora Rosy19
iniciou a reunião pela leitura da pauta, que foi aprovada e iniciada. No item 1) Informes:20
- Cerimonial PPGBiotec, a professora Rosy relatou que o curso de Biotecnologia de21
Manaus está completando cinco anos e que eles estão organizando um coquetel de22
comemoração, e convidando todos os outros programas de Biotecnologia do país para23
participar. Ela achou a ideia muito interessante e sugeriu que possa ser adotada pelo24
programa. Os presentes concordaram e decidiu-se por planejar uma comemoração para25
a ocasião dos dez anos do PPGBiotec UFSJ/CCO. O convite do coquetel de26
comemoração do curso de Manaus será repassado aos professores do programa.27
Passando ao item 2) Aprovação das bancas para defesa de dissertação de mestrado dos28
alunos: Ramon de Oliveira Souza e Wellington Júnior de Freitas Ferreira, os29
formulários de encaminhamento de dissertação com a indicação das bancas de defesa de30
dissertação foram apresentados e após análise dos membros indicados, as bancas foram31
aprovadas. 3) Requerimento de prorrogação de prazo: Sára Chagas Gomides, a32
professora Rosy fez a leitura do pedido e justificativa para prorrogação do prazo de33
defesa da aluna Sára Chagas enviado ao Colegiado pelo professor Daniel Bonoto,34
orientador da aluna. Após análise da justificativa e do cronograma de trabalho, a35
prorrogação foi aprovada. O professor orientador deve ser informado da aprovação, com36
ressalva de atentar-se ao cronograma proposto para que não seja necessária nova37
prorrogação. 4) Solicitação para inclusão de co-orientação da aluna Alessandra Moraes,38
o professor Ralph apresentou o pedido de inclusão de co-orientador da aluna39
Alessandra Moraes orientada pela professora Ana Hortência Fonseca, solicitando a40
inclusão do professor Joaquim Maurício Duarte Almeida como co-orientador da aluna41
durante seu curso de doutorado no PPGBiotec, e recomendou pela aprovação do pedido,42
visto que após análise da documentação apresentada, certificou-se que o professor43
atende a pontuação mínima exigida pelo programa e sua extrema importância para o44
projeto da aluna. 5) Encaminhamento de mudança de projeto de pesquisa do aluno Túlio45
Brandão Correa, a professora Rosy apresentou aos membros do colegiado o pedido de46
mudança de projeto de pesquisa apresentado pelo aluno Túlio Brandão orientando da47
professora Gisele Rodrigues, após análise da justificativa apresentada, o colegiado48
aprovou a alteração do projeto, passando a partir desta data para “Nanofibras de poli(e-49
caprolactona) e Anfotericina B: Desenvolvimento, caracterização e atividade50



leishmanicida”. O item 6) Requerimento de aproveitamento de créditos dos alunos51
Gilberto de Souza, Melissa Grazielle e Juliana Martins foi retirado da pauta, uma vez52
que ainda não há normativa a este respeito no programa, decidiu-se por suspender o53
recebimento destes pedidos até que haja normativa específica. Passando ao item 7)54
Requerimento de situação especial do aluno João Paulo Matos Gonçalves; a professora55
Rosy fez a leitura do pedido do professor Moacyr, solicitando que o aluno João Paulo56
fosse autorizado a agendar qualificação sem que tenha concluídos todos os créditos57
necessários, justificou que ainda falta um (01) crédito para que o aluno conclua os58
créditos necessários, e que no segundo semestre o referido professor, que é o orientador59
do aluno, oferecerá uma disciplina importante para sua formação e que ele gostaria de60
cursar o crédito faltante no próximo semestre, juntamente com a qualificação. O61
colegiado avaliou a situação e o quadro de disciplinas oferecidas no semestre atual.62
Após breve discussão, o pedido do aluno foi negado, o colegiado entendeu que o aluno63
poderá cursar a disciplina no próximo semestre, mas isso não o desobriga a cumprir o64
regimento interno que normatiza que o aluno tenha concluído os 12 (doze) créditos65
necessários para que possa agendar a qualificação. O colegiado ainda sugeriu duas (02)66
disciplinas que estão sendo oferecidas atualmente e que estão direcionadas à pesquisa67
do aluno e seu campo de atuação. No item 8) O que ocorrer, a professora Rosy propôs68
ao colegiado o desenvolvimento de normativas para oferecimento e inscrição em69
disciplinas isoladas; defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado e a revisão70
da normativa de credenciamento. Todos concordaram com a importância destas71
normativas e concordaram em trabalhar na construção destes documentos para serem72
aprovados na próxima reunião do colegiado. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele73
Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será74
assinada pelos presentes. Divinópolis, treze de março de dois mil e dezessete.75
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