
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos doze dias do mês de setembro 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 nona 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) Solicitação do professor Moacyr9

Comar Júnior referente aos alunos Lucas Alves Santos e João Paulo Matos Gonçalves; 2)10
Solicitação de aproveitamento de créditos dos discentes: Sérgio Araújo Andrade e Thaís11
Paiva Porto de Souza; 3) Pedido de Auxílio Financeiro ao pesquisador: Profª Rosy Iara12
Maciel de Azambuja Ribeiro; 4) Indicação de orientador do aluno Carlos Othávio13

Gomes Cortez Machado; 5) Aprovação do relatório de estágio em docência: Gilberto de14
Souza; 6) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy15
Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro; Ralph Gruppi Thomé16
e José Carlos de Magalhães (via Skype) e o discente Filipe Nogueira Franco. A17

professora Rosy iniciou a reunião apresentando a pauta que foi aprovada com a inclusão18
do item 6) Processo Seletivo 2018. Iniciando pelo item 1) Solicitação do professor19
Moacyr Comar Júnior referente aos alunos Lucas Alves Santos e João Paulo Matos20
Gonçalves; a professora Rosy leu o documento do professor Moacyr solicitando a21

prorrogação do prazo de defesa do discente Lucas Alves Santos contendo a justificativa22
e a previsão de data para defesa para dezembro de 2017; o pedido foi aprovado e o23
professor e aluno serão comunicados que esta prorrogação é definitiva e não será24
concedido novo prazo, devendo o aluno defender até o dia 22 de dezembro de 2017. Em25

seguida a professora Rosy leu o documento do professor Moacyr solicitando26
atendimento especial para a banca de qualificação do aluno João Paulo Matos27
Gonçalves, bem como a justificativa para tal pedido. Após análise da solicitação o28
colegiado estabeleceu que a banca deverá acontecer formalmente e que a mesma terá29

autonomia para decidir como avaliar o candidato. Passando ao item 2) Solicitação de30
aproveitamento de créditos dos discentes: Sérgio Araújo Andrade e Thaís Paiva Porto31
de Souza; a professora Rosy, após análise da documentação apresentada pelos alunos,32
concedeu parecer favorável ao aproveitamento dos créditos solicitados pelos alunos33

conforme descrito a seguir: Sérgio Araújo Andrade: Bioestatística - 60h - 4 créditos;34
Thaís Paiva Porto de Souza: Metodologia Científica - 15h - 1 crédito, Bioquímica e35
Biologia Molecular Avançada - 45h - 3 créditos, Bioética - 15h - 1 crédito, Substâncias36
Bioativas - 45h - 3 créditos, Introdução à Genética Toxicológica - 30h - 2 créditos,37
Introdução ao Planejamento Racional de Fármacos - 30h - 2 créditos, Mecanismos de38
Manutenção da Estabilidade Genética - 15h - 1 crédito, Bioestatística - 45h - 3 créditos.39

No item 3) Pedido de Auxílio Financeiro ao pesquisador: Profª Rosy Iara Maciel de40



Azambuja Ribeiro, o professor Ralph apresentou o pedido de auxílio financeiro a41
Pesquisador da Professora Rosy Iara Maciel para participar do 2º World Biotechnology42
Congress que acontecerá em dezembro de 2017 em SP, evento no qual a referida43
professora será palestrante. Após análise do pedido e verificação de que o mesmo44
atende os critérios estabelecidos pelo colegiado do curso, a concessão do auxílio foi45

aprovada. Passando ao item 4) Indicação de orientador do aluno Carlos Othávio Gomes46
Cortez Machado; a professora Rosy apresentou formulário de indicação de orientador47
do aluno Carlos Othávio Gomes Cortez Machado, que em atendimento a uma demanda48
do colegiado apresenta o professor Eduardo Sergio da Silva como seu orientador, o49

referido professor assumiu a orientação no dia 21 de agosto de 2017 conforme ciente e50
acordo em formulário próprio. Em seguida, no item 5) Aprovação do relatório de51
estágio em docência: Gilberto de Souza; a professora Rosy apresentou o relatório do52
aluno Gilberto, onde consta a relação de atividades realizadas aprovado pelo seu53

orientador. O relatório foi aprovado. No item 6) O que ocorrer, a professora Rosy54
apresentou a necessidade de definição das comissões para o processo seletivo de55
Mestrado e Doutorado para o ano de 2018 em razão da proximidade do final do ano e56
das diversas etapas a serem realizadas até a homologação do resultado final da seleção,57

que idealmente deve acontecer até o início de dezembro. Após breve análise da58
demanda o colegiado decidiu por definir uma comissão do processo seletivo que será59
responsável pela elaboração do edital e homologação das inscrições, bem como60
indicação das bancas de seleção e acompanhamento de todo o processo. Esta comissão61

será composta pelos professores Ralph Gruppi Thomé, José Carlos de Magalhães e62
Gustavo Henrique Ribeiro Viana. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de63
Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada64
pelos presentes. Divinópolis, doze de setembro de dois mil e dezessete. _____________65
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