
ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos treze dias do mês de março de3
dois mil e dezoito, às dez horas e quinze minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus4
Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima quarta reunião ordinária do5
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da6
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) Pedido de aproveitamento de créditos: Jaqueline França Sousa e9
Gabriela Francine Martins Lopes; 2) Pedido de inclusão de co-orientador: Thaís Paiva10
Porto de Souza / Alexsandro Galdino e Flávia Cristina Policarpo Tonelli / Paulo Afonso11
Granjeiro; 3) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores:12
Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro; Ralph Gruppi13
Thomé, José Carlos Magalhães (via skype) e os discentes Filipe Nogueira Franco e Júlia14
Antunes Tavares Ribeiro. A professora Rosy iniciou a reunião apresentando a pauta que15
foi aprovada com a inclusão do item: 8A) Indicação de orientação para discente Júlia16
Antunes Tavares Ribeiro. A pauta foi aprovada e iniciada com a inversão de assuntos17
para atender demanda da discente Júlia que estava presente à reunião. Iniciando pelo18
item 8A) Indicação de orientação para discente Júlia Antunes Tavares Ribeiro, a19
professora Rosy apresentou a discente que foi aprovada no último processo seletivo20
almejando a vaga oferecida pelo professor Adriano, porém com o descredenciamento do21
referido professor a discente está sem orientador. A professora Rosy explicou ainda que22
a discente indicou o professor Daniel e o mesmo aceitou orientá-la, porém, o professor23
Daniel já tem alunos sob sua orientação, inclusive no referido processo seletivo o24
professor já havia sido vinculado a outros dois discentes e que o ideal é que a aluna25
Júlia fosse orientada por outro professor, dentre os que estão sem alunos. A professora26
Rosy havia sugerido que a discente procurasse a professora Ana Hortência para verificar27
possível orientação, porém, a discente a referida professora chegaram a conclusão de28
que não seria possível trabalharem juntas devido a formação da discente e os projetos29
desenvolvidos pela professora. Diante deste impasse a discente veio ao colegiado30
apresentar sua situação e buscar uma solução para sua orientação. A professora Ana31
Hortência se manifestou explicando os motivos pelo qual não poderia orientar a aluna.32
Diante de todos os motivos e justificativas, o colegiado decidiu permitir que o professor33
Daniel seja o orientador da aluna. Após a conclusão desta assunto, decidiu-se abordar34
em assembleia docente novas alternativas para seleção discente no PPGBiotec. Júlia35
retirou-se da reunião. Passando ao item 1) Pedido de aproveitamento de créditos:36
Jaqueline França Sousa e Gabriela Francine Martins Lopes; o professor Ralph, relator37
dos pedidos, apresentou parecer favorável aos pedidos de aproveitamento de créditos38
pois atendiam o proposto na normativa do colegiado. O parecer foi aprovado por39
unanimidade. Em seguida, no item 2) Pedido de inclusão de co-orientador: Thaís Paiva40
Porto de Souza / Alexsandro Galdino e Flávia Cristina Policarpo Tonelli / Paulo Afonso41
Granjeiro; o professor Ralph, relator dos pedidos, apresentou as indicações: o professor42
Paulo Afonso Granjeiro indicou o professor credenciado ao PPGBiotec, Alexsandro43
Galdino para ser co-orientador da discente Flávia Cristina. O professor Alexsandro44



Galdino indicou a professora Marina Quádrio para ser co-orientadora da discente Thaís45
Paiva Porto. O professor Ralph, após análise da instrução normativa e documentos46
apresentador, emitiu parecer favorável aos dois pedidos. O parecer foi aprovado. Nada47
mais havendo a tratar, eu, Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, lavrei a presente ata48
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, treze de49
março de dois mil e dezoito. _______________________________________________50
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