
ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dezessete dias do mês de outubro3
de dois mil e dezessete, às 10 horas e sete minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus4
Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima reunião ordinária do5

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da6
Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu,7
presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a8
seguinte pauta:1) Aprovação ad referendum: - alteração dos critérios para utilização do9

PROAP 2017; - Pedidos de auxílio financeiro ao pesquisador: Prof. Ralph Gruppi10
Thomé, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Luciana Alves Rodrigues Lima dos Santos; -11
Pedidos de auxílio financeiro ao discente: Ana Gabriela Silva, José Antônio Ribeiro12
Neto, Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro, Flávia Medeiros Maia, Damiana Antônia de13

Fátima Nunes, Gabriela Francine Martins Lopes, Jaqueline França Sousa; 2) Pedidos de14
aproveitamento de créditos: Ana Gabriela Silva, Suliana Francielli Vieira Andrade; 3)15
Indicação de co-orientador: Felipe Rocha da Silva Santos / Prof. Jaqueline Maria16
Siqueira; 4) Justificativa do aluno Carlos Othávio Gomes Cortez Machado para o atraso17

na entrega do projeto de pesquisa; 5) Manutenção de equipamentos: definição de18
atendimento da demanda dos professores Gustavo Henrique, Rosy Iara, Ralph Gruppi e19
Gabriel Menezes; 6) Pedido de adiamento da qualificação do aluno João Paulo Matos /20
Prof. Moacyr Comar; 7) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes21

professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro;22
Ralph Gruppi Thomé e José Carlos de Magalhães (via Skype) e o discente Filipe23
Nogueira Franco. A professora Rosy iniciou a reunião apresentando a pauta que foi24
aprovada e iniciada pelo item 1) Aprovação ad referendum: A) alteração dos critérios25

para utilização do PROAP 2017; B) Pedidos de auxílio financeiro ao pesquisador: Prof.26
Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Luciana Alves Rodrigues27
Lima dos Santos; C) Pedidos de auxílio financeiro ao discente: Ana Gabriela Silva, José28
Antônio Ribeiro Neto, Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro, Flávia Medeiros Maia,29

Damiana Antônia de Fátima Nunes, Gabriela Francine Martins Lopes, Jaqueline França30
Sousa; no subitem A, a professora Rosy apresentou ao colegiado a alteração realizada31
nos critérios para utilização do PROAP visando o atendimento de todos os pedidos32
discentes apresentados ao colegiado, para melhor utilização dos recursos financeiros do33

programa buscando o crescimento do mesmo e dos alunos a ele vinculados. Nos itens B34
e C, a professora Rosy apresentou os pedidos de auxílio dos professores e alunos, que35
foram aprovados ad referendum, pois após avaliação dos mesmos, constatou-se que36
atendiam a todos os critérios estabelecidos pelo colegiado. Esta aprovaçao ad37
referendum foi necessária devido ao prazo para utilização dos recursos PROAP 201738
que havia sido estipulado para o início de outubro. Todas as decisões tomadas ad39

referendum foram aprovados por unanimidade. Passando ao item 2) Pedidos de40



aproveitamento de créditos: Ana Gabriela Silva e Suliana Francielli Vieira Andrade, a41
professora Ana Hortência, parecerista dos pedidos, apresentou parecer desfavorával ao42
pedido da aluna Suliana Francielli Vieira Andrade, pois o mesmo não atende a instrução43
normativa no tangente ao prazo para solicitação para aproveitamento. Ao pedido da44
aluna Ana Gabriela Silva, para aproveitamento das disciplinas: Bioestatística - 60h - 445

créditos, Empreendedorismo - 15h - 1 crédito, Biotecnologia e Inovação - 45 horas - 346
créditos, Biologia Molecular I - 30h - 2 créditos, Biologia Molecular II - 30h - 247
créditos, Propriedade Intelectual e Informação Tecnológica - 30h - 2 créditos, a48
professora Ana Hortência emitiu parecer favorável, pois estava de acordo com a49

instrução normativa do colegiado. Os pareceres foram aprovados. Em seguida, no item50
3) Indicação de co-orientador: Felipe Rocha da Silva Santos / Prof. Jaqueline Maria51
Siqueira, a professora Rosy apresentou o pedido da professora Jaqueline Maria para que52
o professor Alex Guterrez Taranto seja co-orientador do aluno Felipe Rocha junto ao53

PPGBiotec. O pedido foi aprovado, uma vez que o professor Alex é credenciado ao54
programa e por isso, também atende os critérios exigidos para co-orientação. Passando55
ao item 4) Justificativa do aluno Carlos Othávio Gomes Cortez Machado para atraso na56
entrega do projeto de pesquisa, a professora Rosy apresentou justificativa do aluno57

Carlos para atraso na entrega do projeto de pesquisa, que ocorreu em função da58
mudança de projeto e orientação. A justificativa do aluno foi aceita e o prazo para59
entrega do projeto foi estabelecido para o dia 30 de outubro. Passando ao 5)60
Manutenção de equipamentos: definição de atendimento da demanda dos professores61

Gustavo Henrique, Rosy Iara, Ralph Gruppi e Gabriel Menezes; a professora Rosy62
explicou que a PROPE liberou recursos para manutenção de equipamentos, porém,63
devido as regras estabelecidas (número limitado de demanda por programa, curto prazo64
para execução, dentre outros) os professores Gustavo, Rosy, Ralph e Grabriel não65

puderam ser atendidos, e sugere ao colegiado que haja definição de prioridade no66
atendimento da demanda destes professores no próximo edital de manutenção, previsto67
para 2018. Após breve discussão, a sugestão foi acatada e a prioridade estabelecida.No68
item 6) Pedido de adiamento da qualificação do aluno João Paulo Matos / Prof. Moacyr69

Comar, a professora Rosy apresentou o pedido e justificativa do professor Moacyr para70
que a qualificação do aluno João Paulo seja marcada para dia 14 de novembro em71
função de resultados da pesquisa a serem obtidos nos próximos dias, após análise da72
justificativa, o colegiado aprovou o pedido do professor. Nada mais havendo a tratar, eu,73

Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada,74
será assinada pelos presentes. Divinópolis, dezessete de outubro de dois mil e dezessete.75
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