
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 9 horas e trinta e4
cinco minutos, na sala 105, sala de reuniões do Bloco A do Campus Centro Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, realizou-se a quinquagésima sexta 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) Pedidos de9
aproveitamento e créditos: Melissa Graziele Morais, Juliana Martins, Mairon César10
Coimbra e Gilberto de Souza; 2) Pedidos de auxílio financeiro da professora Luciana11
Alves Rodrigues dos Santos Lima; 3) Pedido de co-orientação da aluna Waleska12
Sthefanie da Cruz/José Carlos Magalhães; 4) Pedido de dispensa do estágio em13
docência: Melissa Graziele Morais; 5) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os14
seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca15
Castro, Ralph Gruppi Thomé e José Carlos de Magalhães (via skype) e o aluno eleito16
como representante discente, Giovani Moreira dos Santos. A professora Rosy iniciou a17
reunião com a leitura da pauta que foi aprovada com a inclusão dos seguintes itens 5a)18
PNPD, 5b) Critérios PROAP, 5c) Solicitação da aluna Suellen Caetano, 5d) Dúvidas do19
aluno Giovani Santos. Iniciando pelo item 1) Pedidos de aproveitamento de créditos:20
Melissa Graziele Morais, Juliana Martins, Mairon César Coimbra e Gilberto de Souza.21
Os pedidos dos alunos Gilberto de Souza, Juliana Martins e Melissa Grazielle foram22
analisados pela professora Ana Hortência, que emitiu pareceres individuais, a saber:23
pedido da Juliana, deferido; pedidos do Gilberto e Melissa, indeferido para a disciplina24
de Seminários, os demais foram deferidos. O professor Ralph fez a análise do pedido do25
aluno Mairon e emitiu parecer favorável ao deferimento do pedido em sua integralidade.26
Os pareceres foram aprovados por unanimidade. O item 2) foi avaliado após o item 5b),27
que define os critérios para concessão de auxílio. No item 3) Pedido de co-orientação da28
aluna Waleska Sthefanie da Cruz/José Carlos Magalhães, a professora Ana Hortência29
emitiu parecer favorável a aprovação da professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira30
como co-orientadora da aluna Waleska Sthefanie, uma vez que sendo professora31
permanente do PPGBiotec, atende os requisitos básicos para co-orientar a aluna. O32
parecer foi aprovado. Passando ao item 4) Pedido de dispensa do estágio em docência:33
Melissa Graziele Morais, a professora Ana Hortência explicou que após analisar a34
documentação entregue, e com base na normativa do programa que rege o35
aproveitamento do estágio em docência no PPGBiotec, emitiu parecer favorável a36
dispensa. O parecer foi aprovado e a dispensa concedida. Relativo ao item 5a) PNPD, o37
professor Ralph apresentou aos presentes uma proposta de normativa para regulamentar38
o oferecimento e o controle do estágio pós doutoral no programa. Após uma análise39
minuciosa do documento, algumas sugestões foram apresentadas, algumas dúvidas40
levantadas. Diante disto, decidiu-se por continuar a construção do documento antes de41
sua aprovação. Ainda relativo ao PNPD o professor Ralph foi nomeado para presidir a42
comissão/banca de seleção do PNPD 2017 no PPGBiotec. No 5b) Critérios PROAP, a43
professora Rosy apresentou os critérios para concessão de auxílio a pesquisador e44
discente utilizando o PROAP 2017, explicou que foi mantido, em grande parte, os45
critérios já estabelecidos anteriormente, sendo que as alterações feitas se fizeram46
necessárias devido a novas regras estabelecidas pela CAPES. Após análise, os critérios47
foram aprovados e segue anexo a esta ata. Voltando ao 2) Pedidos de auxílio financeiro48
da professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, a professora Rosy apresentou49
dois pedidos de auxílio para publicação da professora Luciana, que após analisados50



constatou-se que atendiam o proposto nos critérios de concessão do auxílio, porém, o51
Colegiado decidiu por aprovar apenas um pedido, levando em consideração que o valor52
do PROAP tem sido reduzido a cada ano, e partindo do princípio de disponibilidade53
para atendimento a todos os docentes antes que sejam aprovados pedidos de professores54
já foram atendidos neste ano. Ao final do exercício, verificando-se que pelo menos um55
pedido de cada professor foi aceito e havendo ainda disponibilidade de recursos, o outro56
pedido poderá ser aprovado. Assim sendo, foi deferido o pedido de auxilio para revisão57
do artigo científico: “Chemical composition, antioxidant and cytotoxic activities of58
extracts from the leaves of Smilax brasilliensis Sprengel (Similacaceae), para59
publicação na Revista Natural Product Research. Passando ao item 5c) Solicitação da60
aluna Suellen Caetano, a professora Rosy apresentou aos demais um e-mail da aluna61
Suellen Caetano, perguntando ao colegiado se poderia informar se há algum professor62
no programa, que permita que os experimentos sejam feitos longe da sede do programa.63
Após breve discussão acerca do assunto, decidiu-se por encaminhar aos docentes do64
programa a demanda da aluna e aguardar manifestação até dia 12/05/17. Caso nenhum65
professor demonstre disponibilidade, o colegiado designará um docente e a comunicará,66
permanencendo o prazo até 31/05/2017 para apresentação do projeto e cronograma de67
execução com defesa ainda este ano . No item 5d) Dúvidas do aluno Giovani Santos, a68
professora Rosy apresentou aos demais um e-mail encaminhado pelo discente Giovani69
com algumas dúvidas que foram assim sanadas: o qualis mínimo para submissão de70
artigo para mestrado e doutorado é Qualis B2, é patente é validada, pois equivale a B1.71
A disciplina de Empreendedorismo tem carga horária de 15 horas, contabilizando 172
crédito, o quadro anteriormente disponibilizado pela secretaria estava errado e será73
corrigido. O aproveitamento de créditos acontecerá respeitando o disposto na normativa,74
e os casos omissos serão avaliados pelo colegiado. Os discentes ingressantes em 201775
terão até 10/06/2017 para entregar os projetos e a turma ingressante em 2016/2 terá que76
entregar o projeto juntamente com o relatório do 1º/2017. A página do programa está77
em constante atualização, e arquivos antigos necessariamente devem ser substituídos.78
Após estas colocações, o discente manifestou-se satisfeito e atendido. Ao final da79
reunião a professora Rosy informou que no dia 09/11/2017 às 13h30 haverá uma80
reunião dos professores PPGBiotec com o Pro Reitor de Pesquisa e Pos Graduação, a81
convocação será enviada posteriormente. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele82
Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será83
assinada pelos presentes. Divinópolis, nove de maio de dois mil e dezessete.84
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