
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 10 horas e doze4
minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-5

se a quinquagésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-6
Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João del-7
Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de8
Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta:1) Informe: Justificativa para entrega9

do projeto posteriormente à data estipulada: Jaqueline França Souza /Gustavo Henrique;10
2) Informe: Pedido de desligamento da discente Renata Aparecida Nascimento Ribeiro /11
Eduardo Sergio da Silva; 3) Indicação de orientador, co-orientador e termo de12
compromisso e responsabilidade do aluno Giovani Moreira dos Santos/ Alex Taranto; 4)13

Solicitação de dispensa de estágio em docência: Eduardo Habib Bechelane Maia,14
Giovani Moreira dos Santos; 5) Solicitação de aproveitamento de atividades15
complementares: Eduardo Habib Bechelane Maia; 6) Solicitação de aproveitamento de16
créditos: Giovani Moreira dos Santos, Suliana Francielli Vieira Andrade, Henrique17

Bonifácio Moura, Sérgio Araújo Andrade, Jonatas Oliveira da Silva, Mariana Rodrigues18
Espíndola, Waleska Stephanie da Cruz; 7) Aprovação do Estágio em Docência:19
Henrique Bonifácio Moura, Suliana Francielli Vieira Andrade, Sabrina Elisa de20
Oliveira, Rodolfo Elias Martins Ribeiro, Thaynara Faria Gomes, Túlio Brandão Correa,21

João Paulo Matos Gonçalves, Paulo Otávio Lourenço Moreira, Cibele Garcia Bastos,22
Lucas Alves Santos; 8) Apresentação do parecer sobre relatório PÓS DOC PNPD 201623
- Leonardo Saboia Vahia Matilde / Eduardo Sergio da Silva - Parecerista Ralph Gruppi24
Thomé; 9) Pedido de extensão do prazo para entrega do projeto de pesquisa: Gilberto de25

Souza/ Eduardo Sergio da Silva; 10) Pedido de mudança de projeto: Renato Ramos26
Godoi / Alexsandro Galdino; 11) Pedido de condição especial para qualificação: Renato27
Ramos Godoi/Alexsandro Galdino; 12) Pedido de auxílio financeiro ao pesquisador:28
Gisele Rodrigues da Silva, Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro; 13) Pedido de29

mudança de projeto: Túlio Brandão Correa / Gisele Rodrigues; 14) Aprovação das30
bancas para Seminários de Qualificação dos alunos: Ariane Coelho Ferraz, Henrique31
Bonifácio Moura, Sérgio Araújo Andrade, Sabrina Elisa de Oliveira, Suliana Francielli32
Vieira Andrade, Cibele Garcia Bastos, Túlio Brandão Correa, Thaynara Faria Gomes;33

Aprovação da banca de defesa de Sara Chagas Gomides / Daniel Bonoto Gonçalves; 16)34
Solicitação de indicação de orientador: Carlos Othávio Gomes Cortez Machado35
(ingressante 2017/2); 17) Solicitação do aluno Renato Harley dos Santos: Trancamento36
ou Desligamento?; 18) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes37
professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro,38
Ralph Gruppi Thomé e José Carlos de Magalhães (via skype) e os discentes, Giovani39

Moreira dos Santos e Carlos Othávio Gomes Cortez Machado. A professora Rosy40



iniciou a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada com inversão de itens. O item41
16) Solicitação de indicação de orientador: Carlos Othávio Gomes Cortez Machado42
(ingressante 2017/2), foi primeiramente apresentado, devido à presença do discente43
interessado, Carlos Othávio. O aluno Carlos explicou ao colegiado que foi aprovado na44
última seleção de mestrado, para ingresso neste segundo semestre e que na época da45

seleção, indicou como possível orientador o professor Daniel Bonoto, que havia sido46
indicado por outros dois candidatos. O professor Daniel havia explicado a todos que47
orientaria o candidato melhor colocado no processo seletivo, pois ele havia oferecido48
apenas uma vaga. Nesse sentido, o aluno Carlos estava sem orientador, pois ficou em49

segundo lugar dentre os alunos que indicaram o professor Daniel. Carlos explicou que50
durante sua graduação desenvolveu um projeto na iniciação científica e que o projeto51
proposto para o mestrado vem complementar tais estudos e que nesse sentido ele52
gostaria de continuar com o mesmo projeto. Explicou que sua orientadora na iniciação53

científica será indicada como coorientadora no projeto de mestrado, mas que até o54
momento estava sem orientador, já que o outro professor que ele visualizava como55
possível orientador, o professor José Carlos, não pôde aceitar sua indicação como56
orientador. Diante disso, ele trouxe ao colegiado esta demanda para definição de um57

orientador. A professora Rosy apresentou o nome dos professores que haviam oferecido58
vaga no referido processo seletivo e que as vagas ainda não tinham sido preenchidas,59
sendo eles: Eduardo Sergio, Jaqueline Ferreira e Gabriel Menezes. O Colegiado60
orientou que o aluno procure esses três professores e faça um contato inicial, apresente61

o projeto e verifique a possibilidade de orientação. Caso nenhum deles possa assumir a62
orientação, o aluno deverá retornar com a demanda ao colegiado para que seja63
verificada outra alternativa. Passando ao item 1) Informe: Justificativa para entrega do64
projeto posterior a data estipulada: Jaqueline França Souza /Gustavo Henrique, a65

professora Rosy apresentou aos membros do colegiado uma justificativa do professor66
Gustavo Henrique para atraso na entrega do projeto de pesquisa da aluna Jaqueline67
França, a justificativa foi aceita. No item 2) Informe: Pedido de desligamento da68
discente Renata Aparecida Nascimento Ribeiro / Eduardo Sergio da Silva, a professora69

Rosy apresentou pedido de desligamento da aluna de doutorado Renata Aparecida70
Nascimento Ribeiro, referendado pelo seu orientador Eduardo Sergio da Silva, por71
inadequação do projeto as linhas de pesquisa do programa para ciência do colegiado do72
programa e despacho para devidas providências. Relativo ao item 3) Indicação de73

orientador, coorientador e termo de compromisso e responsabilidade do aluno Giovani74
Moreira dos Santos/ Alex Taranto, o professor Ralph, apresentou parecer positivo75
quanto a indicação do professor Alex Gutterrez Taranto como orientador, e do professor76
Alisson Marques da Silva como coorientador do aluno Giovani Moreira dos Santos77
junto ao PPGBiotec, com o projeto de pesquisa intitulado “Aumento do desempenho da78
metodologia de docking por métodos quânticos”. O parecer do professor foi aprovado.79

O referido aluno assinou um termo de compromisso e responsabilidade com o professor80



Alex Taranto que também foi apresentado e aprovado pelo Colegiado. Passando ao item81
4) Solicitação de dispensa de estágio em docência: Eduardo Habib Bechelane Maia,82
Giovani Moreira dos Santos, o professor Ralph apresentou parecer favorável aos dois83
pedidos, uma vez que os alunos apresentaram documentos que comprovam os requisitos84
necessários para dispensa conforme normativa interna do programa, e tem concordância85

dos professores orientadores. O parecer foi aprovado por unanimidade. Seguindo, no86
item 5) Solicitação de aproveitamento de atividades complementares: Eduardo Habib87
Bechelane Maia, professor Ralph apresentou parecer positivo ao aproveitamento de 1588
horas/1 crédito com base nos documentos apresentados pelo aluno, que fundamentam89

seu pedido de acordo com a instrução normativa do colegiado do programa. O parecer90
foi aprovado. Relativo ao item 6) Solicitação de aproveitamento de créditos: Giovani91
Moreira dos Santos, Suliana Francielli Vieira Andrade, Henrique Bonifácio Moura,92
Sérgio Araújo Andrade, Jonatas Oliveira da Silva, Mariana Rodrigues Espíndola e93

Waleska Stephanie da Cruz: a professora Ana Hortência, apresentou parecer94
desfavorável ao pedido de aproveitamento de créditos do aluno Sérgio Araújo, por falta95
de documentos. Apresentou também parecer desfavorável ao pedido de aproveitamento96
dos créditos da disciplina Metodologia de Pesquisa da aluna Mariana Espíndola, uma97

vez que esta disciplina não se encontra no histórico escolar da aluna. Os demais pedidos98
da aluna Mariana, bem como os pedidos dos alunos Giovani Moreira dos Santos,99
Suliana Francielli Vieira Andrade, Henrique Bonifácio Moura, Giovani Moreira dos100
Santos, Suliana Francielli Vieira Andrade, Henrique Bonifácio Moura e Waleska101

Stephanie da Cruz receberam parecer favorável ao aproveitamento. Os pareceres foram102
aprovados. No item 7) Aprovação do Estágio em Docência: Henrique Bonifácio Moura,103
Suliana Francielli Vieira Andrade, Sabrina Elisa de Oliveira, Rodolfo Elias Martins104
Ribeiro, Thaynara Faria Gomes, Túlio Brandão Correa, João Paulo Matos Gonçalves,105

Paulo Otávio Lourenço Moreira, Cibele Garcia Bastos, Lucas Alves Santos: a106
professora Rosy apresentou os relatórios de estágio em docência dos referidos alunos,107
que já haviam sido avaliados pelos professores orientadores e aprovados. Diante disso,108
o colegiado decidiu pela aprovação dos relatórios e lançamento da informação nos109

históricos dos alunos. Passando ao item 8) Apresentação do parecer sobre relatório PÓS110
DOC PNPD 2016 - Leonardo Saboia Vahia Matilde / Eduardo Sergio da Silva -111
Parecerista Ralph Gruppi Thomé; o professor Ralph apresentou parecer favorável a112
aprovação do relatório de atividades circunstanciado do bolsista Leonardo Vahia113

referente às atividades desenvolvidas em função da seleção 2016, o professor explicou114
que as atividades desenvolvidas foram condizentes com o projeto e cronograma115
apresentados. Recomendou, porém, que o bolsista seja informado da necessidade de116
comprovação de submissão de um artigo como requisito para o envio do relatório para117
emissão do certificado. O colegiado aprovou o parecer bem como a recomendação dada.118
No item 9) Pedido de extensão do prazo para entrega do projeto de pesquisa: Gilberto119

de Souza/ Eduardo Sergio da Silva; a professora Rosy apresentou ao colegiado a120



solicitação do aluno Gilberto para que o colegiado estendesse o prazo de entrega do121
projeto de pesquisa, justificando que devido a problemas no fornecimento dos insumos122
necessários ao projeto inicialmente proposto, ele e seu orientador decidiram pela123
mudança do projeto, e que o novo está em fase de construção. A solicitação não foi124
avaliada pelo colegiado, pois faltam documentos que corroborem a solicitação. Além125

disso, o aluno ainda não entregou o projeto inicial, apesar de já estar vinculado ao126
programa há um ano. Decidiu-se então por solicitar ao aluno que apresente o projeto127
inicial e que foi trabalhado no último ano, e o relatório detalhado das atividades128
desenvolvidas. Caso o aluno e seu orientador optem pela mudança do projeto de129

pesquisa, deverão encaminhar ao colegiado esta solicitação em formulário próprio e em130
tempo oportuno. O prazo para o envio do projeto e do relatório será até dia 22/08/2017.131
O aluno deverá ser avisado de que o não cumprimento das obrigações e prazos132
estipulados pelo colegiado, acarretarão a devolução da bolsa. No item 10) Pedido de133

mudança de projeto: Renato Ramos Godoi / Alexsandro Galdino: o professor José134
Carlos apresentou parecer favorável à mudança, uma vez que essa alteração se fez135
necessária quando do desenvolvimento dos trabalhos durante seu intercâmbio e que o136
cronograma de trabalho vem sendo respeitado. O parecer foi aprovado por unanimidade,137

e o projeto do aluno Renato Ramos passa a ser intitulado: Estudos preliminares de uma138
construção plasmidial para expressão heteróloga em sistema de asprillus oryza e síntese139
in vitro de fitase de Yersinia intermedia. No item 11) Pedido de condição especial para140
qualificação: Renato Ramos Godoi/Alexsandro Galdino: o professor José Carlos141

apresentou pedido do professor Alexsandro Galdino para que o colegiado autorize o142
aluno Renato Ramos Godoi cursar a disciplina “Seminários de Qualificação”143
concomitante com as disciplinas obrigatórias “Propriedade Intelectual” e “Biotecnologia144
e Inovações”. Esse pedido justifica-se uma vez que para cursar o “Seminários de145

Qualificação”, o aluno deve ter concluído todos os créditos; porém, estas disciplinas146
foram oferecidas no segundo semestre do ano passado, ocasião em que o aluno estava147
na Irlanda, desenvolvendo seu mestrado sanduíche. Como os trabalhos da pesquisa148
estão em dia e o aluno apresenta condições de se qualificar, o professor encaminhou o149

pedido ao colegiado. Diante da justificativa, o parecer foi favorável. O colegiado150
aprovou o parecer. Relativo ao item 12) Pedido de auxílio financeiro ao pesquisador:151
Gisele Rodrigues da Silva, Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro: foram apresentados152
os pedidos de auxílio financeiro a pesquisador da professora Gisele, para participação153

em evento científico internacional a se realizar em novembro do corrente ano; e ainda154
pedido da professora Rosy, para participação na reunião anual dos coordenadores da155
área de Biotecnologia da Capes, que será realizado em São Paulo nos dia 9 e 10 de156
outubro de 2017. Os pedidos foram avaliados, e por atenderem todos os requisitos157
exigidos nos critérios do colegiado para concessão, foram aprovados. Passando ao item158
13) Pedido de mudança de projeto: Túlio Brandão Correa / Gisele Rodrigues: o159

professor José Carlos apresentou parecer favorável ao pedido da professora Gisele, uma160



vez que a mudança se deve à inclusão de uma nova modalidade de pesquisa, que161
inclusive já foi realizada, sendo a mudança do título do projeto uma formalização dos162
resultados obtidos. O colegiado aprovou o parecer por unanimidade e o projeto do aluno163
passa a ser intitulado: Nanofibras constituídas de poli(e-caprolactona)(PCL) e164
Anfotericina B (AnB): Desenvolvimento, caracterização e avaliação das atividades165

fungicida e leishmanicida. No item 14) Aprovação das bancas para Seminários de166
Qualificação dos alunos: Ariane Coelho Ferraz, Henrique Bonifácio Moura, Sérgio167
Araújo Andrade, Sabrina Elisa de Oliveira, Suliana Francielli Vieira Andrade, Cibele168
Garcia Bastos, Túlio Brandão Correa, Thaynara Faria Gomes: a professora Rosy169

apresentou os formulários de encaminhamento de dissertação para qualificação dos170
alunos citados, com sugestão de data, horário e banca, para avaliação. Após análise, as171
bancas foram aprovadas. No item 15) Aprovação da banca de defesa de Sara Chagas172
Gomides / Daniel Bonoto Gonçalves: a professora Rosy apresentou o formulário de173

encaminhamento de dissertação para defesa da aluna Sara, com sugestão de data,174
horário e banca, para avaliação. Após análise, a banca foi aprovada. Relativo ao item 17)175
Solicitação do aluno Renato Harley dos Santos: Trancamento ou Desligamento?: a176
professora Rosy apresentou a situação do aluno Renato Harley, que ingressou no177

doutorado em julho de 2016, e vem sendo orientado pelo professor Moacyr. Este aluno178
está enfrentando alguns problemas de saúde e familiar os quais estão interferindo em179
sua capacidade de desenvolver seus estudos neste momento. Diante disto, o aluno180
encaminhou ao colegiado uma consulta, se seria melhor trancar sua matrícula ou pedir o181

desligamento do programa. Após análise da situação do aluno e implicações ao182
programa, o colegiado decidiu por indicar ao aluno o trancamento da matrícula pelo183
período permitido, de forma que ele terá mais tempo para decidir se terá ou não184
condições de continuar seus estudos. No item 18) O que ocorrer, a professora Rosy185

apresentou o projeto de pesquisa do bolsista PNPD/CAPES 2017 Leonardo Saboia186
Vahia Matilde (que foi recentemente selecionado através de processo seletivo específico187
em que foi aprovado em 1º lugar), intitulado: “Análise da abundância de proteínas188
expressas em cepas de Leishmania infatum resistentes e susceptíveis a miltefosina” e,189

após análise do projeto, o colegiado decidiu pela sua aprovação. Ainda neste item, o190
aluno Giovani informou ao colegiado seu desligamento como membro discente. Em191
função de um acordo com seu professor orientador, ele decidiu dedicar-se192
exclusivamente ao seu projeto de pesquisa, abandonando representações administrativas.193

O colegiado agradeceu pelo tempo em que o aluno esteve nesta função e solicitará aos194
alunos nova eleição para representante. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda195
de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada196
pelos presentes. Divinópolis, quinze de agosto de dois mil e dezessete. _____________197
______________________________________________________________________198
______________________________________________________________________199


