
ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos doze dias do mês de dezembro3
de dois mil e dezessete, às quatorze horas e treze minutos, na sala 302 do Bloco C, do4
Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima segunda reunião5
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec)6
da 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) Informe: justificativas para atraso na entrega dos projetos dos alunos9
Jonatas Oliveira, Pedro Ribeiro, Túlio Rezende e Izabela Caputo; 2) Indicação de co-10
orientação: Profª Daniel Bonoto Gonçalves / Jonatas Oliveira; 3) Pedido de11
transferência de orientação: Profª. Ana Hortência Fonseca Castro / Alessandra Moraes12
Pedrosa; 4) Solicitação do professor Adriano da Silva; 5) Oferta de novas disciplinas:13
Farmacocinética e Biofarmácia/Prof. Whocely Victor e Introdução às Técnicas14
Histológicas e Imunohistoquímicas/Prof. Ralph Gruppi e Prof. Hélio Batista; 6) O que15
ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de16
Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro; Ralph Gruppi Thomé e o discente17
Filipe Nogueira Franco. O professor José Carlos justificou sua ausência. A professora18
Rosy iniciou a reunião apresentando a pauta que foi aprovada com a inclusão dos19
seguintes itens: 6A) Desempate no processo seletivo mestrado; 6 B) Indicação para20
novos coordenadores de área; 6C) Aprovação dos relatórios de estágio em Docência21
2º/2017. Iniciando pelo item 1) Informe: justificativas para atraso na entrega dos22
projetos dos alunos Jonatas Oliveira, Pedro Ribeiro, Túlio Rezende e Izabela Caputo, a23
professora Rosy fez a leitura das justificativas dos alunos acima mencionados para o24
atraso na entrega do projeto de pesquisa. As justificativas foram aceitas e os projetos25
encaminhados para relatoria. Passando ao item 2) Indicação de co-orientação: Prof26
Daniel Bonoto Gonçalves / Jonatas Oliveira; a professora Rosy fez a leitura do pedido27
do professor Daniel para inclusão da professora Marina Quadrio como co-orientadora28
do aluno Jonatas Oliveira, bem como o parecer favorável emitido pelo professor José29
Carlos. Após análise, o parecer foi aprovado. No item 3) Pedido de transferência de30
orientação: Profª. Ana Hortência Fonseca Castro / Alessandra Moraes Pedrosa, a31
professora Ana Hortência apresentou o pedido de transferência da orientação da aluna32
Alessandra Moraes para o professor Joaquim Maurício Duarte recentemente33
credenciado ao PPGBiotec, após análise da justificativa o pedido foi aprovado.34
Passando ao item 4) Solicitação do professor Adriano da Silva, a professora Rosy35
apresentou pedido de descredenciamento enviado pelo professor Adriano, justificando a36
motivação para tal solicitação, após análise, o pedido foi aprovado. No item 5) Oferta de37
novas disciplinas: Farmacocinética e Biofarmácia/Prof. Whocely Victor e Introdução às38
Técnicas Histológicas e Imunohistoquímicas/Prof. Ralph Gruppi e Prof. Hélio Batista, a39
professora Rosy explicou que o quadro de oferta de disciplinas para o primeiro semestre40
de 2018 está escasso e apresentou interesse dos professores Ralph e Victor em oferecer41
novas disciplinas a serem oferecidas no próximo semestre para os alunos do PPGBiotec,42
os programas e ementas das disciplinas foram apresentados e após análise do interesse43
do programa, as disciplinas foram aprovadas. Relativo ao item 6A) Desempate no44



processo seletivo mestrado, o professor Ralph explicou que houve empate no resultado45
do processo seletivo 2018 para Mestrado e que o edital prevê que situações não46
previstas no edital serão decididas pelo colegiado, assim a situação foi levada a este47
órgão para decisão e posterior publicação do resultado final. Após análise do edital e da48
normatização da instituição, decidiu-se que o desempate deve ser feito por idade. A49
decisão foi acatada e encaminhada a comissão para divulgação do resultado. No item 6B)50
Indicação para novos coordenadores de área; a professora Rosy apresentou e-mail do51
professor Odir explicando da necessidade de eleição para novo coordenador de área,52
explicando os procedimentos para proceder esta indicação e solicitando manifestação do53
programa. Após breve discussão o colegiado decidiu por indicar a professora Adriana54
Hemerly, atual coordenadora adjunta para a função de coordenadora de área. Passando55
ao item 6C) Aprovação dos relatórios de estágio em Docência 2º/2017 a professora56
Rosy apresentou os relatórios de estágio em docência dos alunos: Juliana Martins57
Machado, Jaqueline França Sousa, Renata Rachide Nunes, Mariana Rodrigues58
Espíndola, Felipe Rocha da Silva Santos, Jonatas Oliveira da Silva, Flávia Cristina59
Policarpo Tonelli, Waleska Stephanie da Cruz, Izabela Caputo Assis Silva, que60
receberam parecer positivo dos professores que acompanharam o estágio, os relatórios61
foram aprovados e as notas serão lançadas no sistema para inclusão no histórico escolar.62
Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata63
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, doze de64
dezembro de dois mil e dezessete. ___________________________________________65
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