
ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dezessete dias do mês de abril3
de dois mil e dezoito, às onze horas e seis minutos, na sala de reuniões do Bloco C, do4
Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima quinta 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) Solicitação de auxílio financeiro ao pesquisador: Prof. Fernando de9
Pilla Varotti, Prof. Paulo Afonso Granjeiro; 2) Solicitação de auxílio financeiro ao10
estudante: Ana Gabriela Silva, Flávia Medeiros Maia, Filipe Nogueira Franco; 3)11
Solicitação da professora Gisele Rodrigues relacionada a defesa do aluno Túlio Brandão;12
4) Indicação de Orientador dos alunos: Júlia Antunes, Nayara Leal, José Paulo de Sales13
Lavareda; 5) Solicitação de aproveitamento de créditos: Sérgio Araújo Andrade; 6)14
Pedido de prorrogação de prazo para entrega de projeto de pesquisa: José Paulo de Sales15
Lavareda; 7) Pedido de bolsa: Felipe Ferreira Silva; 8) Eleições; 9) Avaliações16
semestrais dos projetos; 10) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes17
professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ralph Gruppi Thomé, José Carlos18
Magalhães (via skype) e o discente Filipe Nogueira Franco. A professora Rosy iniciou a19
reunião apresentando a pauta, que após aprovada foi iniciada pelo item 1. 1) Solicitação20
de auxílio financeiro ao pesquisador: Prof. Fernando de Pilla Varotti, Prof. Paulo21
Afonso Granjeiro, a professora Rosy apresentou os pedidos de auxílio financeiro a22
pesquisador dos professores: Fernando de Pilla Varotti para participar da “41ª Reunião23
Anual da Sociedade de Química”, que se realizará em Foz do Iguaçu nos dias 21 a 24 de24
maio de 2018, e do professor Paulo Afonso Granjeiro para participar do “2º25
International Conference on Food Science, Nutrition & Probiotics” a ser realizado em26
Berlim/Alemanha nos dias 06 a 08 de agosto de 2018. O professor Ralph, após análise27
dos pedidos e dos critérios para concessão de auxílios estabelecidos pelo programa,28
recomendou a aprovação dos auxílios, uma vez que atendiam os critérios propostos. A29
recomendação foi acatada e a concessão dos auxílios foi aprovada por unanimidade.30
Passando ao item 2) Solicitação de auxílio financeiro ao estudante: Ana Gabriela Silva,31
Flávia Medeiros Maia, Filipe Nogueira Franco: a professora Rosy apresentou os32
pedidos, as alunas Ana Gabriela e Flávia Maia que pediram auxílio para participar33
do ”World Toxicologic Pathology Congress” em São Paulo, o evento acontecerá de 21 a34
26 de abril do corrente ano. O aluno Filipe pediu auxílio financeiro para participar do35
“II Latin American Congress of Clinical and Laboratorial Toxicology” que será36
realizado em Porto Alegre de 3 a 6 de junho. O professor Ralph, após análise dos37
pedidos e dos critérios estabelecidos pelo PPGBiotec para concessão dos pedidos,38
recomendou a aprovação do pedido do aluno Filipe que atende todos os critérios39
estabelecidos. Já os pedidos das alunas Ana Gabriela e Flávia, o professor recomendava40
o indeferimento uma vez que não atendiam os critérios estabelecidos quanto a data de41
protocolo do pedido, que deve ser de no mínimo 40 dias de antecedência do evento, e42
no caso das alunas supra citadas, este prazo não havia sido respeitado. Em seguida, as43
recomendações foram acatadas por 3 votos favoráveis e 1 desfavorável. Assim, os44
pedidos das alunas Ana Gabriela e Flávia foram negados e do aluno Filipe aprovado. No45
item 3) Solicitação da professora Gisele Rodrigues relacionada a defesa do aluno Túlio46
Brandão; a professora Rosy apresentou solicitação da professora Gisele para que o47
colegiado autorizasse a emissão de resultado “aprovado com restrição” na ata de defesa48
do referido aluno. Esta solicitação deve-se ao fato de que após avaliação da49
apresentação da dissertação pelo aluno, a banca identificou que uma parte do texto final50



do aluno havia sido plagiado, neste sentido, recomendaram ao aluno a reescrita. Em51
função disso, decidiram não aprovar para que o aluno ficasse comprometido com a52
reescrita, mas também não consideraram que este fato levasse a reprovação do aluno,53
uma vez que os resultados eram reais e haviam sido realizados pelo próprio aluno.54
Contudo, o regimento interno do PPGBiotec determina que o resultado das bancas55
sejam expressos como “aprovado” ou “não aprovado”, por isso, a professora pediu ao56
colegiado uma autorização para que o resultado fosse expresso de maneira diferente do57
determinado. Após longa discussão sobre o assunto, o colegiado decidiu por não acatar58
o pedido da professora, devendo o resultado da banca ser expresso conforme59
determinado pelo Regimento Interno, pois a aprovação com restrições leva a outras60
considerações não regulamentadas pelo programa. Relativo ao item 4) Indicação de61
Orientador dos alunos: Júlia Antunes, Nayara Leal, José Paulo de Sales Lavareda; a62
professora Rosy apresentou os formulários de indicação de orientadores dos referidos63
alunos. As indicações foram aprovadas, assim, as alunas Júlia e Nayara serão orientadas64
pelo professor Daniel Bonoto, e o aluno José Paulo pelo professor Rafael César. No65
item 5) Solicitação de aproveitamento de créditos: Sérgio Araújo Andrade; o professor66
Ralph, parecerista do pedido explicou que o ex aluno de mestrado do programa Sérgio67
Araújo Andrade, apresentou pedido para que as disciplinas cursadas no mestrado sejam68
aproveitadas para seu doutorado, assim, o professor apresentou parecer favorável ao69
pedido de aproveitamento. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 6)70
Pedido de prorrogação de prazo para entrega de projeto de pesquisa: José Paulo de Sales71
Lavareda; a professora Rosy fez a leitura do pedido de prorrogação de prazo para72
entrega do projeto de pesquisa inicial do aluno ingressante José Paulo, o referido aluna73
justifica que após ingresso no programa, foi necessário mudar completamente a área de74
seu projeto para se adequar a linha do orientador indicado pelo PPGBiotec, e que assim,75
eles necessitarão de um prazo maior para conhecer o assunto e desenvolver um bom76
projeto. O colegiado acatou o pedido e concedeu o prazo até dia 31/05/2018 para que o77
aluno entregue o projeto na secretaria do programa. Em seguida, no item 7) Pedido de78
bolsa: Felipe Ferreira Silva; a professora Rosy leu o pedido de prioridade para bolsa de79
estudos enviado pelo aluno Felipe Ferreira Silva, em que o aluno explica que seu80
projeto de pesquisa será desenvolvido juntamente com a Embrapa e que no momento da81
matrícula no programa, existia uma promessa de bolsa de estudos ao aluno a ser82
concedida pela Embrapa, porém, no decorrer dos últimos dias, apareceu um83
impedimento para a concessão desta bolsa, que é o fato de o Projeto Pedagógico do84
Curso de Mestrado em Biotecnologia da UFSJ/CCO não contemplar em sua proposta a85
opção pelo estágio acadêmico, o que é obrigatório para a concessão desta bolsa pela86
Embrapa. Desta maneira, sem os recursos da bolsa o aluno não tem condições de87
permanecer em Brasília para finalizar seu projeto, e por isso, o aluno solicita ao88
colegiado que o conceda prioridade na concessão de bolsas de estudo caso o PPGBiotec89
seja contemplado com nova bolsa ainda este ano. O colegiado decidiu por atender a90
solicitação do aluno e assim determinou que a próxima bolsa de estudos que ficar91
disponível no programa será vinculada ao aluno Felipe Ferreira Silva. O colegiado92
decidiu ainda que encaminhará memorando a PROPE explicitando a situação para93
verificar a possibilidade de liberação de uma bolsa “emprestada” até que alguma bolsa94
do próprio programa seja liberada. Passando ao iem 8) Eleições; a professora Rosy95
apresentou as datas de encerramento dos mandatos dos membros docentes do colegiado,96
bem como do coordenador e vice coordenador do PPGBiotec, que vencem97
respectivamente em junho e agosto próximos, e explicou que em função desses98
encerramentos será necessário dar início ao processo eleitoral para novos representantes99
do programa. O professor Ralph, vice coordenador do programa explicou que não tem100



intenção de manter-se no colegiado, e nem na vice coordenação do curso, e que por isso101
pedirá exoneração do cargo na mesma data do vencimento dos outros mandatos, para102
que seja realizada uma única eleição para novos membros, coordenador e vice, a fim de103
otimizar o processo eleitoral. A professora Rosy e o professor José Carlos estão104
pensando em se candidatar a membros docentes do colegiado, neste sentido, decidiu-se105
que o professor Ralph e o aluno Filipe comporão a comissão eleitoral e cuidarão do106
processo eleitoral como um todo. No item 9) Avaliações semestrais dos projetos; a107
professora Rosy apresentou a situação da avaliação dos últimos relatórios semestrais,108
explicou que alguns professores levaram os relatórios mas não devolveram a avaliação e109
alguns nem mesmo buscaram os relatórios para avaliação, explicou ainda que o objetivo110
da entrega e avaliação dos projetos e relatórios semestrais era a tutoria e111
acompanhamento constante das atividades do aluno pelo programa, mas que este112
objetivo não será atingido se a situação permanecer desta maneira. Assim, decidiu-se113
por fazer algumas alterações na instrução normativa que regula este procedimento,114
determinando que a entrega seja realizada na forma digital, para otimizar a entrega dos115
projetos e relatórios aos pareceristas, bem como a determinação de prazos para feedback,116
procedimentos para avaliação do relatório e encaminhamentos nos casos em que for117
necessária a intervenção do colegiado do programa e aplicação de sanções para os118
professores e alunos que descumprirem as regras. A professora Rosy encaminhará e-119
mail para os professores que estão “devendo” parecer solicitando que providenciem o120
mais breve possível. No item 10) O que ocorrer, o professor Ralph fez a leitura do121
pedido de co-orientação do aluno Jairo Batista Netto, o professor Ralph, após análise do122
currículo lattes do professor Clóvis Orlando Pereira da Fonseca indicado para co-123
orientação do referido aluno emitiu parecer favorável uma vez que o professor indicado124
atende os requisitos do programa. O parecer foi aprovado por unanimidade. 11) Ainda125
em o que ocorrer, a professora Rosy apresentou a situação dos alunos: Renato Harley126
dos Santos, Suellen Caetano Moreira Pacheco e Fabiane Pires Ferreira, que devem ser127
desligados do programa pelos seguintes motivos a saber: Renato Harley dos Santos,128
deixar de se inscrever em unidades curriculares e permanecer mais de um semestre sem129
cumprir disciplinas; Suellen Caetano Moreira e Fabiane Pires Ferreira, deixar de se130
inscrever em unidades curriculares, permanecer mais de um semestre sem cumprir131
disciplinas e extrapolação do prazo máximo para conclusão do curso. Diante disto o132
colegiado do curso decidiu por comunicar aos alunos o desligamento oficial,133
concedendo aos mesmos prazos para manifestação. Nada mais havendo a tratar, eu,134
Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, lavrei a presente ata que depois de lida, se135
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dezessete de abril de dois mil e136
dezoito. _______________________________________________________________137
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