
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas e seis4
minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-5
se a décima primeira reunião extraordinária 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) Instruções normativas:9
aproveitamento de créditos e critérios para concessão de bolsa de estudos. Estiveram10
presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro,11
Ana Hortência Fonseca Castro; Ralph Gruppi Thomé, José Carlos Magalhães (via skype)12
e o discente Filipe Nogueira Franco. A professora Rosy iniciou a reunião apresentando13
a pauta que foi aprovada. A professora Rosy apresentou aos membros a versão final de14
cada uma das instruções normativas, que já haviam sido revisadas por todos. Após uma15
leitura final das normativas e concordância de todos, as Instruções Normativas foram16
aprovadas devendo ser assim divulgadas: Instrução Normativa 001/2018 - Critérios para17
bolsas de estudo e Instrução Normativa 002/2018 - Aproveitamento de créditos. As18
instruções normativas 004/2016 e 002/2017 que tratavam dos critérios de bolsas e19
aproveitamento de créditos, respectivamente, foram automaticamente revogadas pelo20
colegiado do Programa. A professora Rosy, propôs a inclusão de outro assunto, “a21
possibilidade de efetivação de matrícula em julho de 2018 para os alunos aprovados no22
último processo seletivo”. A professora Rosy apresentou os motivos para esta permissão,23
sugerindo inclusive que este padrão seja adotado permanentemente pelo programa,24
tendo como exemplo o Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular25
que já adota esta estratégia. Após análise da situação, o Colegiado decidiu por26
desenvolver uma Instrução Normativa de Matrícula que tratará desta possibilidade.27
Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata28
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, sete de29
fevereiro de dois mil e dezoito. _____________________________________________30
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