
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dez dias do mês de julho de dois mil e3
dezoito, às onze horas e três minutos, na sala de reuniões no terceiro andar do Bloco C, do4
Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a décima segunda reunião extraordinária do5
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade6
Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana7
Hortência Fonseca Castro para cumprir a seguinte pauta: 1) Bolsa PNPD/CAPES - PPGBiotec.8
Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Fernando9
De Pilla Varotti e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e os discentes Filipe Nogueira Franco e10
Amanda Luisa da Fonseca. A professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta11
que foi aprovada e iniciada. A professora Ana Hortência apresentou aos membros do colegiado a12
situação de vínculo temporário de trabalho da candidata selecionada no processo seletivo13
PNPD/CAPES 2018, Amanda Luisa da Fonseca que contraria a instrução normativa 004/2017 do14
PPGBiotec que determina que os bolsistas Pos Doc do programa não podem desenvolver15
atividades profissionais remuneradas durante o período de vigência da bolsa. Após a16
apresentação da situação pela professora Ana Hortência, a palavra foi passada a candidata17
selecionada Amanda Luisa da Fonseca, que decidiu não se manifestar no momento. Nesse18
instante, o professor Fernando Varotti pediu a palavra. O referido professor, apresentou dois19
pareceres de advogadas que atestam que o vínculo que a referida aluna tem com a UEMG, não se20
caracteriza como vínculo empregatício. O referido professor também citou o edital de seleção do21
PNPD que em seu seu parágrafo primeiro do artigo quarto não cita a instrução normativa interna,22
assim, em sua visão, não deve ser considerada. O professor Fernando apresentou ainda um23
documento do professor Moacyr Comar Júnior, último orientador da candidata Amanda Luisa,24
atestando sua eficiência e a produtividade durante seu curso de doutorado. Em seguida, a25
candidata selecionada se manifestou como interessada na vaga e assumiu a responsabilidade de26
se manter produtiva, pedindo a oportunidade de se matricular como bolsista. Logo após a27
professora Jaqueline e o aluno Filipe se manifestaram diante da situação. Em um segundo28
momento, a interessada Amanda e o professor Fernando se retiraram. O colegiado, após análise29
da situação, e tendo em vista que o edital de seleção descreve em seu cabeçalho, nas linhas 4, 5 e30
6 as normas: Portaria n° 086, de 03 de julho de 2013, da Resolução n° 008, de 18 de março de31
2015 do CONEP UFSJ e da Instrução Normativa 004 do PPGBiotec, de 17 de março de 2017,32
que regeram o processo seletivo, decidiu que o parágrafo quarto do artigo sétimo da referida33
instrução normativa não pode ser desconsiderado, uma vez que prevê: “o pós doutorando34
PNPD/CAPES não poderá desenvolver atividades profissionais remuneradas durante a vigência35
da bolsa… “. Assim, o Colegiado PPGBiotec solicitará que a candidata selecionada Amanda36
Luisa da Fonseca se manifeste por escrito e de forma documentada até a próxima quinta-feira,37
dia doze de julho sobre à sua vinculação ou não ao PNPD/CAPES PPGBiotec enquanto bolsita,38
tendo em vista que não poderá desenvolver atividades profissionais remuneradas durante a39
vigência da bolsa. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a40
presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dez de41
julho de dois mil e dezoito. _______________________________________________________42
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