
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 9 horas e quarenta e4
dois minutos, na sala 105, sala de reuniões do Bloco A do Campus Centro Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, realizou-se a quinquagésima sétima 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) Aprovação “ad9
referendums” do colegiado do programa: Regimento Interno e Instrução Normativa10
004/2017; 2) Solicitação de aproveitamento de créditos dos alunos: Alessandra Moraes11
Pedrosa, Paula Avelar Amado, Eduardo Habib Bechelane Maia, Harley da Silva12
Tavares, Marina Goulart da Silva; Renata Rachide Nunes 3) Solicitação de13
aproveitamento de atividades complementares: Harley da Silva Tavares; 4) Indicação de14
co-orientador - Renata Rachide Nunes/ Fernando de Pilla Varotti; 5) Solicitação de15
alteração de carga horária da disciplina “Tópicos especiais em biotecnologia vegetal /16
Professora Ana Hortência; 6) Indicação de orientador e co-orientador: Giovani Moreira17
dos Santos; 7) Solicitação discente: prorrogação da data de entrega do projeto; 8)18
Solicitação discente: criação de política institucional para publicação de artigos; 9) O19
que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel20
de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro, Ralph Gruppi Thomé, Paulo21
Afonso Granjeiro, Daniel Bonoto Gonçalves e José Carlos de Magalhães (via skype) e o22
discente, Giovani Moreira dos Santos. A professora Rosy iniciou a reunião23
apresentando a pauta que foi aprovada com a inclusão do item 9) Oferecimento de24
disciplina, assunto de interesse dos professores Paulo e Daniel que estavam presentes a25
reunião, e por isso, a mesma foi iniciada por este assunto. A professora Rosy explicou26
que a coordenação recebeu um e-mail do professor Paulo informando que ofereceria a27
disciplina “Bioquímica aplicada à Biotecnologia” a cada dois anos para os alunos do28
programa. Porém, esta é uma disciplina do quadro de disciplinas obrigatórias para os29
alunos do Doutorado, o que condiciona seu oferecimento anualmente. O professor Paulo30
se manifestou explicando que na verdade, quando ele propôs que o oferecimento fosse31
bianual ele não tinha conhecimento que esta era uma disciplina obrigatória, mas que32
assim que foi informado pela coordenação, buscou parcerias para o oferecimento da33
mesma anualmente, convidando o professor Daniel para assumir com ele esta disciplina.34
Explicou ainda que há a necessidade de um outro professor colaborar nesta disciplina,35
devido a parte específica que ele o professor Daniel não dominam. Sendo que assim, a36
disciplina de 45 horas / 3 créditos, poderia ser oferecida anualmente, por três37
professores. A coordenação do programa ficou responsável por indicar/convidar o outro38
professor para ministrar o conteúdo “Biologia Molecular” para que a disciplina39
“Bioquímica aplicada à Biotecnologia’ possa ser ofertada no próximo semestre e40
anualmente. O professor Daniel explicou ainda que, o professor Paulo ministrará41
juntamente com ele as disciplinas “Empreendedorismo” e “Tópicos especiais em42
empreendedorismo”, com 15 horas / 1 crédito cada uma, para os alunos do programa.43
Os professores Paulo e Daniel se retiraram. Passando ao item 1) Aprovação “ad44



referendus” do colegiado do programa: Regimento Interno e Instrução Normativa45
004/2017, a professora Rosy explicou que foi necessário uma pequena alteração no46
Regimento Interno, para incluir a citação de uma norma da Capes no que tange ao47
credenciamento docente e que para agilizar o encaminhamento do processo, a48
coordenação do programa fez a alteração necessária e aprovou o regimento alterado, via49
ad referendum. Explicou também que a normativa 004/2017 foi construída pelos50
membros do colegiado e compartilhada e reformulada por e-mail, sendo que o texto51
final foi aprovado por todos, para que fosse publicada, houve a aprovação ad52
referendum pela coordenação do programa. Após explicação, os ad referendums foram53
aprovados. Passando ao item 2) Solicitação aproveitamento de créditos dos alunos:54
Alessandra Moraes Pedrosa, Paula Avelar Amado, Eduardo Habib Bechelane Maia,55
Harley da Silva Tavares, Renata Rachid Nunes, Marina Goulart da Silva: O professor56
José Carlos, após avaliar os pedidos de aproveitamento de créditos dos alunos57
Alessandra Moraes e Eduardo Habib emitiu parecer favorável que foi aprovado pelo58
colegiado. Em seguida, a professora Rosy, após avaliar os pedidos das alunas Paula59
Amado, Marina Goulart e Renata Rachid, emitiu parecer favorável aos pedidos, com60
exceção da disciplina Seminários, solicitado pela aluna Marina, o parecer foi aprovado61
por unanimidade. Em seguida o professor Ralph, emitiu parecer favorável ao pedido de62
aproveitamento de créditos do aluno Harley Tavares, que foi aprovado pelo colegiado.63
Em relação ao item 3) Solicitação de aproveitamento de atividades complementares:64
Harley da Silva Tavares, o professor Ralph apresentou parecer desfavorável ao65
aproveitamento das atividades apresentadas pelo discente por estarem em desacordo66
com a normativa 001/2016. O parecer foi aprovado pelo colegiado. Em seguida, no item67
4) Indicação de co-orientador - Renata Rachide Nunes/ Fernando de Pilla Varotti, a68
professora Rosy apresentou o pedido do professor Fernando para que o professor Alex69
Taranto seja co-orientador da aluna Renata Rachide, o pedido foi aprovado, uma vez70
que o co-orientador indicado faz parte do corpo docente do programa e atende as71
exigências necessárias. Passando ao item 5) Solicitação de alteração de carga horária da72
disciplina “Tópicos especiais em biotecnologia vegetal / Professora Ana Hortência”, a73
professora Ana Hortência explicou que esta disciplina havia sido construída com uma74
concepção, que na verdade não se sustentou quando da prática, e que a disciplina75
desdobrou-se de maneira mais complexa, exigindo uma carga horária maior para sua76
conclusão. Assim,ela estava propondo a alteração da carga horária para 45 horas / 377
créditos. Após breve discussão a respeito, decidiu-se que este conteúdo mais completo,78
será oferecido em nova disciplina denominada “Tópicos avançados em biotecnologia79
vegetal”, que passará a valer 3 créditos (45 horas). Em seguida, passando ao item 6)80
Indicação de orientador e co-orientador: Giovani Moreira dos Santos; o discente81
Giovani explicou que se esforçou para tentar encontrar um novo orientador, mas não82
obteve ainda sucesso, uma vez que tinha um encontro marcado com o professor Gabriel83
Menezes, porém, após a reunião não foi acordada a orientação. Como outra opção, o84
discente expôs que está aguardando uma resposta do professor Alex Taranto, que de85
antemão aceitou orientá-lo mas propôs uma mudança de projeto. O discente explicou86
que ainda esta semana entregará na secretaria um documento para oficializar a87
orientação e co orientação. No item 7) Solicitação discente: prorrogação da data de88



entrega do projeto; o discente Giovani explicou que alguns alunos pediram para adiar89
mais uma vez o prazo de entrega do projeto de pesquisa, dando até o dia 19 de junho90
para que os alunos pudessem aproveitar o feriado do dia 15 para terminar a escrita.91
Após análise da situação decidiu-se pelo indeferimento uma vez que esta data já foi92
adiada anteriormente, mantendo-se a data de 10 de junho. No item 8) Solicitação:93
criação de política institucional para publicação de artigos; o discente Giovani expôs94
que os discentes gostariam que o programa oferecesse mais apoio na questão da95
publicação, firmando parcerias, facilitando a publicação de artigos científicos pelos96
alunos. Houve uma discussão acerca do assunto e ao final a professora Rosy explicou ao97
aluno que as revistas tem regras próprias para publicação, e os trâmites para tal são98
definidos por cada revista/jornal, não havendo nada que o programa possa fazer para99
mudar isto. Explicou ainda que o programa já oferece apoio financeiro para publicações.100
Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata101
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, seis de102
junho de dois mil e dezessete. _____________________________________________103
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