
ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos onze dias do mês de maio de3
dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de reuniões do Bloco C, do Campus Centro4
Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima sexta reunião ordinária do Colegiado5
do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal6
de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora7
Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1 Informes: A)8
Justificativa para atraso na entrega do projeto de pesquisa do aluno Felipe Ferreira Silva;9
2) Reavaliação dos Critérios para Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador e10
Estudante 2018; 3) Solicitação de Auxílio Financeiro ao Pesquisador: Profª. Luciana11
Alves R. S. Lima; 4) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Prof. Paulo Afonso12
Granjeiro / Cibele Garcia; 5) Pedido de reconsideração ao comunicado de desligamento13
da aluna Jaqueline França Sousa; 6) Avaliação do relatório de estágio em docência do14
aluno José Antônio Ribeiro Neto. Estiveram presentes à reunião os seguintes15
professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Ana Hortência Fonseca Castro,16
Ralph Gruppi Thomé, José Carlos Magalhães (via skype) e o discente Filipe Nogueira17
Franco. A professora Rosy iniciou a reunião apresentando a pauta, que foi aprovada18
com a inclusão dos itens 7) Processo seletivo Mestrado, Doutorado e PNPD CAPES19
2018; e Solicitação de auxílio financeiro a pesquisador do professor José Carlos de20
Magalhães. Em seguida a pauta foi iniciada pelo item 1. 1) A) Justificativa para atraso21
na entrega do projeto de pesquisa do aluno Felipe Ferreira Silva: o aluno e seu22
orientador, professor Daniel, justificaram que com a impossibilidade do aluno receber a23
bolsa da Embrapa, o Felipe não terá condições de se manter em Brasília, e por isso, eles24
terão que reestruturar o projeto para execução em Divinópolis, assim não foi possível25
cumprir o prazo de entrega do projeto. O Colegiado aceitou as justificativas e concedeu26
ao aluno um prazo de trinta dias para escrita do novo projeto. Passando ao item 2)27
Reavaliação dos Critérios para Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador e28
Estudante 2018: a professora Rosy explicou aos presentes que seria necessário algumas29
adequações aos critérios para concessão de auxílio financeiro a pesquisar, pois o30
documento atual estava em desacordo com as discussões anteriores. Diante disto o31
colegiado fez a releitura do documento e retificou-o, estando válido e aprovado o32
documento que segue anexo a esta ata. No item 3) Solicitação de Auxílio Financeiro ao33
Pesquisador: Profª. Luciana Alves R. S. Lima e Profº José Carlos de Magalhães: a34
professora Rosy apresentou os pedidos de auxílio financeiro a pesquisador para35
publicação de artigo científico dos professores José Carlos de Magalhães e Luciana36
Alves Rodrigues dos Santos Lima, que foram analisados, e após constatação de que37
atendem os critérios estabelecidos, foram aprovados. Dando continuidade, no item 4)38
Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Prof. Paulo Afonso Granjeiro / Cibele39
Garcia: a professora Rosy fez a leitura do pedido e justificativa para prorrogação do40
prazo de defesa da aluna Cibele Garcia, que foi aprovado. A aluna deverá defender até o41
final de agosto, não sendo permitida nova prorrogação. Passando ao item 5) Pedido de42
reconsideração ao comunicado de desligamento da aluna Jaqueline França Sousa: a43
professora Rosy explicou aos presentes que foi constatado que a aluna havia sido44
reprovada em duas disciplinas e que segundo o Regimento Interno do programa esta45
seria uma condição para seu desligamento e que a aluna havia sido comunicada e em46
função disto, enviou ao colegiado um pedido de reconsideração quanto ao desligamento.47
A professora Rosy fez a leitura do pedido da aluna, e em seguida passou a palavra ao48
aluno Filipe que a estava representando. O aluno Filipe explicou que a aluna foi49
reprovada, pois estava trabalhando no semestre em questão e não conseguiu liberação50



para frequentar as aulas e por isso não conseguiu concluir as disciplinas com êxito.51
Após análise da situação, do Regimento e do pedido de reconsideração, o colegiado52
decidiu por indeferir o pedido e manter o desligamento. Continuando, no item 6)53
Avaliação do relatório de estágio em docência do aluno José Antônio Ribeiro Neto: o54
relatório foi apresentado e o colegiado decidiu por acatar a recomendação da55
orientadora e aprovar o estágio em docência realizado pelo aluno José Antônio Ribeiro56
Neto. No item 7) Processo seletivo Mestrado, Doutorado e PNPD 2018: a professora57
Rosy explicou que os editais para seleção de alunos de Mestrado e Doutorado para58
ingresso em agosto de 2018 e para bolsista Pós Doc PNPD Capes estão para ser59
lançados na próxima semana, os processos serão conduzidos pelo colegiado que deverão60
indicar uma banca de seleção para cada processo. Os professores deverão enviar suas61
indicações a secretaria para publicação da portaria de nomeação. Nada mais havendo a62
tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se63
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, onze de abril de dois mil e dezoito.64
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