
ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 10 horas e4
seis minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ,5
realizou-se a sexagésima primeira 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) Pedidos de aproveitamento de9
créditos: Felipe Rocha da Silva Santos, Eduardo Habib Bechelane Maia, Gilvânia10
Aparecida Rabelo Cordeiro, Gabriela Francine Martins Lopes; 2) Indicação de co-11
orientação: Profª Luciana Alves Rodrigues Lima / Melissa Grazielle Morais; 3) Pedido12
de credenciamento docente - Prof. Victor Whocely e Joaquim Maurício Duarte; 4)13
Notificação de invenção - professores Ronaldo Nagem / Daniel Bonoto; 5) Dúvida14
sobre comprovação de requisitos para defesa de doutorado / Profª Luciana Alves15
Rodrigues Lima; 6) Avaliação Docente; 7) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião16
os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência17
Fonseca Castro; Ralph Gruppi Thomé e José Carlos de Magalhães (via Skype) e o18
discente Filipe Nogueira Franco. A professora Rosy iniciou a reunião apresentando a19
pauta que foi aprovada com a inclusão dos seguintes itens: 7A) Banca de defesa Lucas e20
7B) Comunicado de viagem internacional: Ana Hortência / Alessandra Pedrosa.21
Começando pelo item 1) Pedidos de aproveitamento de créditos: Felipe Rocha da Silva22
Santos, Eduardo Habib Bechelane Maia, Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro, Gabriela23
Francine Martins Lopes; a professora Ana Hortência, que foi relatora dos pedidos e24
apresentou parecer favorável aos seguintes aproveitamentos: Felipe Rocha da Silva25
Santos: Bioestatística - 45h - 3 créditos, Substâncias Bioativas - 45h - 3 créditos,26
Bioética - 15h - 1 crédito, Desenvolvimento de vacinas com bases tecnológicas - 15h - 127
crédito; Gabriela Francine Martins Lopes: Substâncias Bioativas - 45h - 3 créditos;28
Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro: Animais de laboratório: Manejo ético - 30h - 229
créditos, Áreas de Fronteira: Seminários em Bioquímica - 30h - 2 créditos. O pedido de30
aproveitamento da disciplina Bioestatística solicitado pela aluna Gilvânia foi indeferido31
por falta de documentos obrigatórios. O pedido de aproveitamento de créditos do aluno32
Eduardo Bechelane foi indeferido, pois a indicação é que seja solicitado o33
aproveitamento como atividades complementares. Os pareceres foram aprovados.34
Passando ao item 2) Indicação de co-orientação: Profª o Luciana Alves Rodrigues Lima35
/ Melissa Graziele Morais, professor José Carlos, parecerista do pedido, após análise da36
instrução normativa constatou que a professora atende os critérios exigidos pelo37
programa e assim emitiu parecer favorável a co-orientação. O parecer foi aprovado por38
unanimidade. No item 3) Pedido de credenciamento docente - Prof. Victor Whocely e39
Joaquim Maurício Duarte; os professores Rosy e Ralph, respectivamente pareceristas40
dos pedidos, após análise da documentação enviada e com base na instrução normativa41
do colegiado que rege os credenciamentos ao programa, emitiram parecer favorável aos42
credenciamentos solicitados. Os pareceres foram aprovados. Passando ao item 4)43
Notificação de invenção - professores Ronaldo Nagem / Daniel Bonoto, a professora44



Rosy apresentou e-mail com notificação de invenção enviado pelos professores Daniel e45
Ronaldo para comprovar patente vinculada aos alunos Sara Gomides e Arthur Lobato46
para fins de quitação de obrigações com o programa e emissão do diploma dos referidos47
alunos. A questão levantada é que uma mesma patente foi vinculada a dois alunos e o48
objetivo é que cada aluno comprove um artigo ou uma patente vinculado ao trabalho.49
Após análise da instrução normativa, o colegiado decidiu por acatar a comprovação,50
porém, destacar aos docentes do programa que cada trabalho deve gerar um produto51
para o programa não sendo mais permitidos um mesmo produto para mais de um aluno.52
No item 5) Dúvida sobre comprovação de requisitos para defesa de doutorado / Profª53
Luciana Alves Rodrigues Lima, professora Rosy apresentou dúvida da professora54
Luciana, se capítulo de livro publicado em editora internacional é equivalente a um55
artigo B2 para fins de comprovação de artigo para qualificação junto ao doutorado do56
programa. Feita análise da questão pelos membros do colegiado, decidiu que sim, sendo57
esta observação comunicada a todos os docentes do programa. Referente ao item 6)58
Avaliação Docente, a professora Rosy apresentou planilha Coletinha Capes que deve ser59
atualizada para avaliação docente, o quadro de docentes do PPGBiotec foi distribuído60
entre os membros docentes do colegiado, após preenchimento, a professora Rosy fará61
um condensado das informações e será agendada uma assembleia com os docentes do62
programa para apresentação do quadro avaliativo dos docentes do programa. No item63
7A) Banca de defesa Lucas, professora Rosy apresentou formulário de encaminhamento64
de dissertação para defesa do aluno Lucas Alves Santos, orientado pelo professor65
Moacyr Comar Junior, para avaliação da banca proposta. Após análise dos professores66
indicados, a banca e a data sugerida foram aprovadas. Indo para o item 7B) Comunicado67
de viagem internacional: Ana Hortência / Alessandra Pedrosa: a professora Ana68
Hortência apresentou comunicado de intercâmbio internacional que será realizado pela69
discente Alessandra Morais Pedrosa, para participar de um estágio no laboratório Plant70
an Food Research da Universidade de Aucland, pelo período de 16 de novembro de71
2017 à 31 de janeiro de 2018, ressaltou da importância da realização deste estágio para72
o desenvolvimento do trabalho da aluna e ainda que as despesas serão custeadas73
integralmente pela aluna. O colegiado acatou o comunicado e emitiu parecer favorável.74
Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata75
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e um76
de novembro de dois mil e dezessete. _____________________________________77
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