
ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2
DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de3
agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões do4
Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima oitava5
reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia6
(PPGBiotec) da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste7
Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro para cumprir a8
seguinte pauta: 1) Informes: pedido de revisão dos critérios de concessão de auxílio9
PROAP. 2) Aprovação ad referendums: A) Autorização para realização do Pós10
Doutorado Voluntário da estagiária Amanda Luisa da Fonseca; B) Aprovação da11
indicação de co-orientação do aluno Anderson Kelvin Saraiva Macedo/ Prof. Ralph12
Gruppi Thomé; 3) Solicitação de substituição de orientador: Damiana Antônia de13
Fátima Nunes; 4) Solicitação para inclusão de co-orientador: Marina Goulart da Silva14
/Prof. Gisele Rodrigues e Pedro Ribeiro de Oliveira / Prof. Ralph Gruppi; 5) Aprovação15
dos relatórios de estágio em docência: Paula Avelar Amado, Mairon César Coimbra,16
Gabriela Francine Martins Lopes, Filipe Nogueira Franco, Harley da Silva Tavares,17
Carlos Othávio Gomes Cortez Machado e Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro; 6)18
Pedido de aproveitamento de créditos: Flávia Medeiros Maia, Gilvânia Aparecida19
Rabelo Cordeiro; 7) Solicitação de trancamento de matrícula: Gilberto de Souza/Prof.20
Eduardo Sergio da Silva; 8) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: João Paulo21
Matos Gonçalves/Prof. Moacyr Comar Júnior; 9) Pedido de auxílio para publicação:22
Prof. Ralph Gruppi Thomé e Prof. Alexsandro Galdino; 10) Pedido de auxílio para23
participação em evento científico: Profª. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Paula24
Avelar Amado, Melissa Grazielle Morais, Alessandra Moraes Pedrosa. Estiveram25
presentes à reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana26
Alves Rodrigues dos Santos Lima, Alexsandro Sobreira Galdino e Jaqueline Maria27
Siqueira Ferreira e o discente Filipe Nogueira Franco. A professora Ana Hortência28
inicou apresentando a pauta e sugeriu a inclusão de alguns pontos: no item 2)29
Aprovação de ad referendum, incluir ad referenduns emitidos para: - aprovação da30
concessão de auxílio financeiros aos alunos Harley Tavares e Marina Goulart; -31
aprovação da banca de qualificação da aluna Waleska Stephanie Cruzu e bancas de32
defesa dos alunos Rodolfo Elias Ribeiro Martins e Cibele Garcia Bastos. no item 7)33
Solicitação de trancamento de matrícula, incluir o pedido do aluno Giovani34
Moreira/Prof. Alex Gutterrez Taranto; item 11) Pedido do professor Alex Taranto para35
que o texto da tese de doutorado do aluno Eduardo Habib Bechelane seja em inglês. O36
professor Alexsandro Galdino sugeriu a inclusão dos itens: 12) proposta de alteração de37
instrução normativa do PPGBiotec; 13) Decisão quanto a devolução da bolsa recebida38
pela aluna Suellen Caetano. A inclusão dos itens foi aprovada e a pauta iniciada pelo39
item 1) Informes: pedido de revisão dos critérios de concessão de auxílio PROAP: a40
professora Ana Hortência explicou que nos critérios atuais do programa para concessão41
do auxílio financeiro a estudante e pesquisador existe a obrigatoriedade de inclusão de42
alguns itens que são dispensáveis, como currículo lattes, atestado de matrícula e43
declaração funcional, a proposta é que os critérios 2019 sejam revistos. Passando ao44
item 2) Aprovação ad referendums: A) Autorização para realização do Pós Doutorado45
Voluntário da estagiária Amanda Luisa da Fonseca; B) Aprovação da indicação de co-46
orientação do aluno Anderson Kelvin Saraiva Macedo/ Prof. Ralph Gruppi Thomé; C)47
aprovação da concessão de auxílio financeiros aos alunos Harley Tavares e Marina48
Goulart; D) aprovação da banca de qualificação da aluna Waleska Stephanie Cruz e49
bancas de defesa dos alunos Rodolfo Elias Ribeiro Martins e Cibele Garcia Bastos: no50



quesito A) a professora Ana Hortência apresentou o pedido da Amanda Luisa da51
Fonseca para desenvolver o estágio pós doutoral voluntário vinculado ao PPGBiotec,52
apresentou juntamente a aceitação do professor Fernando de Pilla Varotti em orientá-la53
neste estágio voluntário. O projeto apresentado pela aluna intitulado “PfCK, PvCK,54
PfPI4K e PpvPI4K: alvos moleculares para o desenvolvimento de antimaláricos” foi55
aprovado pelo colegiado com base nas regras estabelecidas e apresentação dos56
documentos necessários e o ad referendum foi aprovado; no quesito B) Aprovação da57
indicação de co-orientação do aluno Anderson Kelvin Saraiva Macedo/ Prof. Ralph58
Gruppi Thomé; a professora Ana Hortência apresentou o pedido e justificativas do59
professor Ralph Gruppi para inclusão da co-orientadora e a aprovação ad referendum foi60
concedida com base no atendimento das regras estabelecidas pela instrução normativa61
do programa. O ad referendum foi aprovado. C) aprovação da concessão de auxílio62
financeiros aos alunos Harley Tavares e Marina Goulart; a professsora Ana Hortência63
apresentou os pedidos de auxílio financeiro dos alunos Harley da Silva Tavares e64
Marina Goulart da Silva, explicou que os pedidos foram protocolados dentro do prazo65
estabelecido pelos critérios e foram acompanhados da documentação necessária, diante66
disso o ad referendum foi aprovado . D) aprovação da banca de qualificação da aluna67
Waleska Stephanie Cruz e bancas de defesa dos alunos Rodolfo Elias Ribeiro Martins e68
Cibele Garcia Bastos: a professora Ana Hortência apresentou as bancas sugeridas pelos69
alunos e seus orientadores, explicou que todos os membros são professores doutores e70
que as bancas propostas atendem todos os critérios estabelecidos pelo programa, assim71
o ad referendum foi aprovado. Relativo ao item 3) Solicitação de substituição de72
orientador: Damiana Antônia de Fátima Nunes; a professora Ana Hortência apresentou73
o pedido da aluna que veio acompanhado de justificativa. A professora Jaqueline74
acrescentou argumentos na justificativa informou inclusive que estará atuando como co-75
orientadora e o pedido será enviado posteriormente. A professora Jaqueline acrescentou76
que o projeto já está sendo escrito. O pedido de substituição de orientador foi aprovado.77
No item 4) Solicitação para inclusão de co-orientador: Marina Goulart da Silva /Prof.78
Gisele Rodrigues e Pedro Ribeiro de Oliveira / Prof. Ralph Gruppi; a professora Ana79
Hortência apresentou os pedidos de inclusão de co-orientador dos referidos alunos e os80
mesmos foram aprovados, sendo indicado como co-orientador da aluna Marina Goulart81
o professor Fernando de Pilla Varotti e do aluno Pedro Ribeiro o professor Hélio Batista82
dos Santos. Passando ao assunto 5) Aprovação dos relatórios de estágio em docência:83
Paula Avelar Amado, Mairon César Coimbra, Gabriela Francine Martins Lopes, Filipe84
Nogueira Franco, Harley da Silva Tavares, Carlos Othávio Gomes Cortez Machado e85
Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro; a professora Ana Hortência apresentou os86
relatórios citados e após avaliação dos relatórios, os mesmos foram aprovados. No item87
6) Pedido de aproveitamento de créditos: Flávia Medeiros Maia, Gilvânia Aparecida88
Rabelo Cordeiro; o professor Alexsandro Galdino explicou que após analisar os pedidos89
apresentados com base na instrução normativa emitiu parecer favorável. O parecer foi90
aprovado pelo colegiado. Passando ao item 7) Solicitação de trancamento de matrícula:91
Gilberto de Souza/Prof. Eduardo Sergio da Silva e Giovani Moreira/Prof. Alex92
Gutterrez Taranto; a professora Ana Hortência apresentou os pedidos e justificativas93
para trancamento dos referidos alunos e seus orientadores, após breve discussão94
decidiu-se pela aprovação dos pedidos. Relativo ao item 8) Pedido de prorrogação de95
prazo para defesa: João Paulo Matos Gonçalves/Prof. Moacyr Comar Júnior; a96
professora Ana Hortência apresentou o pedido de prorrogação enviado pelo professor97
orientador do aluno justificando os motivos para tal pedido. Após análise do pedido e da98
situação apresentada, o pedido foi aprovado, concedendo a prorrogação pelo período de99
seis meses. Será enviado ao professor e o aluno memorando informando a concessão e100



as possíveis consequências no caso de o aluno não concluir seu mestrado. Relativo ao101
item 9) Pedido de auxílio para publicação: Prof. Ralph Gruppi Thomé e Prof.102
Alexsandro Galdino; a professora Ana Hortência apresentou os pedidos dos professores103
para publicação, explicou que ja fez a análise dos pedidos e os dois atendem ao proposto104
nos critérios, assim sugeriu a aprovação dos pedidos. A concessão do auxílio foi105
aprovado para os dois professores, sendo concedidos os valores aprovados pelos106
critérios. Relativo ao item 10) Pedido de auxílio para participação em evento científico:107
Profª. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Paula Avelar Amado, Melissa Grazielle108
Morais, Alessandra Moraes Pedrosa, a professora Ana Hortência apresentou o pedido da109
professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para participação em evento110
internacional com apresentação oral juntamente com os documentos necessários que111
referendam o pedido. O pedido foi aprovado e será concedido auxílio conforme critérios112
do programa. A professora Ana apresentou os pedidos das alunas Paula, Melissa e113
Alessandra que foram entregues na secretaria fora do prazo estabelecido pelos critérios114
do programa. A professora Luciana justificou que a demora na entrega dos pedidos se115
deu em razão da morosidade na liberação do aceite por parte do congresso. Após breve116
discussão sobre a situação e argumentos apresentados, os pedidos foram indeferidos117
com base nos critérios estabelecidos pelo programa. Como o teto de horário da reunião118
foi atingido, a reunião foi encerrada, sendo os assuntos: - Pedido do professor Alex119
Taranto para que o texto da tese de doutorado do aluno Eduardo Habib Bechelane seja120
em inglês. O professor Alexsandro Galdino sugeriu a inclusão dos itens: - Proposta de121
alteração de instrução normativa do PPGBiotec; - Decisão quanto a devolução da bolsa122
recebida pela aluna Suellen Caetano, e a inclusão dos itens, - Qualipós; - Resposta da123
PROJU sobre consulta PNPD CPAES, foram transferidos para uma reunião124
extraordinária que ficou agendada para o dia vinte e oito de agosto às nove horas e trinta125
minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a126
presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis,127
quatorze de agosto de dois mil e dezoito. _____________________________________128
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