
ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dezenove dias do mês de3
junho de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala de reuniões do Bloco C, do Campus4
Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima sétima 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 Ana Hortência Fonseca Castro para cumprir a seguinte pauta:8
1 Informes: A) Fluxo Contínuo e Instruções Normativas; 2) Solicitação de diárias do9
professor Alex Gutterrez Taranto; 3) Encaminhamento do SINAC - demanda do aluno10
João Paulo Matos Gonçalves; 4) Solicitação de aproveitamento de créditos: Damiana11
Antônia de Fátima Nunes; 5) Aprovação do relatório de estágio em docência: Túlio12
Resende de Freitas. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Ana13
Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Alexsandro14
Sobreira Galdino e Valéria Ernestânia Chaves e o discente Filipe Nogueira Franco. A15
professora Ana Hortência inicou apresentando a pauta e sugerindo a inclusão de dois16
pontos: 6) Definição do cronograma de reuniões do colegiado para o próximo semestre17
e 7) Processo seletivo PNPD - Entrevista. O professor Alexsandro Galdino sugeriu a18
inclusão do item, 8) Produtos do programa. A inclusão dos itens foi aprovada e a pauta19
iniciada. Houve a inversão de itens na pauta, sendo apresentado primeiramente o item: 7)20
Processo seletivo PNPD - Entrevista, visto que a professora Valéria Ernestânia, membro21
da banca estava presente. A professora Valéria explicou que a banca estava com dúvida22
sobre como proceder para pontuar um a entrevista, uma vez que o instrumento de23
avaliação e o edital não eram claros quanto a uma determinada situação. Uma das24
candidatas não havia apresentado o plano de trabalho, que era um dos itens necessários,25
a banca estava em dúvida se deveria desclassificar a candidata pela falta do item ou se26
apenas zerava a pontuação deste item na avaliação da candidata. Como o edital é omisso27
em relação a esta situação, a decisão cabe ao colegiado do programa. Após algumas28
considerações, o colegiado decidiu por apenas não pontuar este item no instrumento de29
avaliação. A professora Valéria transmitirá a decisão ao restante da banca, que30
procederá com a avaliação das candidatas e divulgação do resultado. Em seguida, a31
professora Ana Hortência, deu sequência nos itens da pauta, pelo assunto 1 Informes: A)32
Fluxo Contínuo e Instruções Normativas: a professora Ana explicou aos membros do33
colegiado que o Projeto Pedagógico do curso prevê a implantação do sistema de fluxo34
contínuo para alunos de mestrado do programa que desejem iniciar o doutorado em35
sequência da obtenção do título de mestre, contudo, não existe no programa uma36
normatização para esta situação. Diante disso, a professora Ana, sugeriu que os37
membros do colegiado trabalhem na construção conjunta de uma instrução normativa38
que regulamente este tipo de entrada no programa, bem como procedam com a39
adequação das demais instruções normativas do programa, viabilizando a implantação40
do fluxo contínuo. Passando ao item 2) Solicitação de diárias do professor Alex41
Gutterrez Taranto; a professora Ana Hortência apresentou o pedido de diárias do42
professor Alex Taranto para participar de uma visita técnica a Universidade de Roma,43
sua parceira em alguns projetos. O professor justifica seu pedido e demonstra a44
importância desta visita para o programa. Diante da justificativa do professor e da45
existência de recursos financeiros para este fim, seu pedido foi aprovado por46
unanimidade. No item 3) Encaminhamento do SINAC - demanda do aluno João Paulo47
Matos Gonçalves; a professora Ana Hortência, apresentou aos presentes um e-mail do48
Setor de inclusão e assuntos comunitários da UFSJ que demanda posicionamento do49
programa quanto a uma situação apresentada de desrespeito com o aluno João Paulo50



Matos, portador de deficiência, em sua qualificação. O referido aluno alega que o51
professor Alex Taranto o tratou com discriminação na sessão pública de qualificação do52
seu projeto de mestrado, uma vez que fez duras críticas quanto a sua dicção e não53
quanto ao mérito de seu trabalho. A professora Ana Hortência explicou que já54
conversou com o professor Alex e solicitou que o mesmo se posicione quanto ao55
ocorrido na qualificação do aluno João Paulo. O professor ainda não encaminhou sua56
resposta, assim, decidiu-se que assim que o professor Alex encaminhar sua resposta a57
esta demanda, a coordenação do programa deve direcioná-la ao SINAC como resposta.58
No item 4) Solicitação de aproveitamento de créditos: Damiana Antônia de Fátima59
Nunes; a professora Ana Hortência avaliou a solicitação da aluna e os documentos60
apresentados e por estarem de acordo com a instrução normativa emitiu parecer61
favorável ao aproveitamento. O parecer foi aprovado por unanimidade. No item 5)62
Aprovação do relatório de estágio em docência: Túlio Resende de Freitas; a professora63
Ana Hortência apresentou o relatório do referido aluno, e considerando a nota atribuída64
pelo professor orientador, posicionou-se favorável a aprovação. O relatório foi aprovado65
por unanimidade. Passando ao item 6) Definição do cronograma de reuniões do66
colegiado para o próximo semestre, após análise das agendas e sugestões de datas,67
definiu-se que as reuniões do colegiado PPGBiotec acontecerão nas segundas terças-68
feiras de cada mês no segundo semestre de 2018. No item 8) Produtos do programa; o69
professor Alexsandro Galdino sugeriu que o programa comece a aceitar como produtos70
tecnológicos, o know-how e a indicação geográfica. Este pedido foi baseado no sentido71
de que esses produtos podem ser computados como produção tanto para que os alunos72
possam defender seus mestrados e doutorados, como também computar como produção73
para o professor. Essa sugestão foi apresentada com base em outros programas que já74
valorizam estas produções. Diante da sugestão a professora Ana Hortência se75
comprometeu a fazer uma reunião convocando todos os professores que tem "viés76
tecnológico" vinculados ao programa para serem informados dessa sugestão e juntos77
construírem um documento norteador para essas questões e solicitou ao professor78
Alexsandro que nas próximas reuniões traga mais informações sobre o assunto para o79
conhecimento do colegiado. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de80
Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada81
pelos presentes. Divinópolis, dezenove de junho de dois mil e dezoito.____________82
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