
ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às onze horas, na4
sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a5
sexagésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em6
Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus7
Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de Azambuja8
Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1) Pedido de prorrogação de prazo para defesa9
dos alunos: Cibele Garcia/Prof. Paulo Granjeiro, Henrique Bonifácio/Prof. Eduardo10
Sergio, Rodolfo Elias/Profª. Rosy Iara, João Paulo Matos/Prof. Moacyr Comar, Túlio11
Brandão/Profª Gisele Rodrigues; 2) Pedido de aproveitamento de créditos dos alunos12
Gilberto de Souza e Gilvânia Aparecida Rabelo; 3) Lançamento de notas - Filipe Franco;13
4) Orientação Júlia Antunes; Prof. Daniel Bonoto; 5) Pedido de aproveitamento de14
atividades complementares do aluno Eduardo Habib Bechelane; 6) Solicitação de15
utilização de laboratórios: professores Joaquim Duarte, Fábio Vieira e Gustavo Viana; 7)16
Solicitação de auxílio financeiro a pesquisador da professora Rosy Iara Maciel; 8) O17
que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel18
de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro; Fábio Vieira dos Santos, Joaquim19
Maurício Duarte Almeida, Ralph Gruppi Thomé, José Carlos Magalhães (via skype) e o20
discente Filipe Nogueira Franco. A professora Rosy iniciou a reunião apresentando a21
pauta que foi aprovada com as seguintes inclusões: 8A) Retorno sobre pedidos de bolsa22
para doutorado; 8B) Internacionalização; 8C) Critérios PROAP 2018. A pauta foi23
aprovada e iniciada com a inversão de assuntos para atender demanda dos professores24
Joaquim e Fábio que estavam presentes. Iniciando pelo item 6) Solicitação de utilização25
de laboratórios: professores Joaquim Duarte, Fábio Vieira e Gustavo Viana: a26
professora Rosy explicou que com o a recente redistribuição da professora Gisele27
Rodrigues, o espaço físico por ela ocupado foi liberado e como ele pertence ao28
programa, a direção solicita uma indicação de como se dará a ocupação deste espaço.29
Diante disto, os professores Fábio, Joaquim e Gustavo enviaram ao Colegiado pedidos30
para utilização do referido espaço. Em seguida a professora Rosy fez a leitura das cartas31
do professores supra citados e passou a palavra aos professores interessados Fábio e32
Joaquim, presentes na reunião. O professor Fábio expôs os motivos para solicitação, e33
explicou que após o envio de seu pedido, ele e o professor Joaquim conversaram e34
resolveram que seria possível os dois dividirem o espaço e criarem um laboratório de35
cultura de células (animais e vegetais). Neste momento o professor Joaquim acrescentou36
que hoje mesmo está recebendo novos equipamentos e que sem o espaço suas pesquisas37
serão inviabilizadas, por isso ele demanda este espaço para o curso. Em seguida às38
manifestações dos professores, os membros do decidiram por indicar à Câmara de39
Gestão os professores Fábio e Joaquim como responsáveis pelo espaço físico em40
questão. Os professores Fábio e Joaquim se retiraram. Passando ao item 1) Pedido de41
prorrogação de prazo para defesa dos alunos: Cibele Garcia/Prof. Paulo Granjeiro,42



Henrique Bonifácio/Prof. Eduardo Sergio, Rodolfo Elias/Profª. Rosy Iara, João Paulo43
Matos/Prof. Moacyr Comar, Túlio Brandão/Profª Gisele Rodrigues; a professora Rosy44
fez a leitura de cada um dos pedidos de prorrogação e suas justificativas. Após análise45
individual, os pedidos de prorrogação dos alunos supra citados foram aprovados. Em46
seguida, a professora Rosy apresentou o item 2) Pedido de aproveitamento de créditos47
dos alunos Gilberto de Souza e Gilvânia Aparecida Rabelo, a professora Ana Hortência48
foi relatora dos pedidos e emitiu parecer favorável aos aproveitamentos, pois atendem49
as especificidades da normativa. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passando ao50
item 3) Lançamento de notas - Filipe Franco; o aluno Filipe explicou que esta era uma51
demanda antiga que já foi resolvida com a leitura do calendário acadêmico da UFSJ e52
que não haveria nada a acrescentar. Relativo ao item 4) Orientação Júlia Antunes; Prof.53
Daniel Bonoto; a professora Rosy fez a leitura de um documento enviado pelo professor54
Daniel Bonoto onde o mesmo demonstra interesse na orientação da aluna Júlia Antunes55
aprovada no último processo seletivo. O professor Daniel explica que esta aluna tem um56
projeto de pesquisa bem construído em parceria com o professor Adriano e que após o57
descredenciamento deste professor, o professor Daniel tem interesse em assumir a58
orientação da referida aluna. Após breve discussão sobre o assunto decidiu-se por59
informar ao professor que o colegiado aguardará a efetivação das matrículas para então60
definir as orientações. Passando ao item 5) Pedido de aproveitamento de atividades61
complementares do aluno Eduardo Habib Bechelane; a professora Ana Hortência62
apresentou parecer favorável ao aproveitamento de créditos solicitado pelo aluno, pois63
está de acordo com a instrução normativa do colegiado. O parecer foi aprovado.64
Continuando a reunião, pelo item 8C) Critérios PROAP 2018; a professora Rosy65
apresentou a necessidade de definição dos Critérios PROAP 2018 até o final deste mês66
para envio ao Setor de Pós Graduação, bem como os percentuais destinados a cada67
rubrica, para a alocação quando os recursos PROAP forem liberados. Após análise o68
colegiado decidiu por manter os critérios do ano de 2017 que foram tão bem analisados69
e construído, bem como seguir a porcentagem de utilização dos recursos do ano anterior.70
Após a definição dos critérios, o professor Ralph passou ao item 7) Solicitação de71
auxílio financeiro a pesquisador da professora Rosy Iara Macie; da pauta. O professor72
Ralph apresentou o pedido de auxílio financeiro da professora Rosy Iara Maciel de73
Azambuja Ribeiro para publicação de artigo científico em periódico Qualys B1, após74
análise da documentação apresentada decidiu-se pela aprovação do pedido seguindo os75
critérios ora aprovados. Passando ao item 8A) Retorno sobre pedidos de bolsa para76
doutorado; professora Rosy informou que o projeto de demanda induzida FAPEMIG,77
que visava angaria bolsas para o Doutorado, teve uma aprovação recente e que em breve78
novas informações serão divulgadas. No item 8B) Internacionalização; a professora79
Rosy informou que a PROPE criou uma Comissão de Internacionalização da Pós80
Graduação na UFSJ e que a presidente desta comissão é a professora Clareci.81
Apresentou também uma planilha que deverá ser preenchida por todos os programa e82
enviada a comissão que trabalhará com base nestas informações para criar um plano de83
melhoria para a universidade. Todos os professores se dispuseram a auxiliar no84



preenchimento desta planilha. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de85
Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada86
pelos presentes. Divinópolis, dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito.87
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