
ATA DA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dois dias do mês de outubro de3
dois mil e dezoito, às dez horas e dois minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus4
Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima 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
Aprovação dos Ad Referendum de aprovação dos pedidos de auxílio financeiro dos9
professores Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino; 2)10
Aprovação dos Ad Referendum de aprovação dos pedidos de auxílio financeiro dos dos11
alunos Viviana Rodrigues Cardoso e Mairon César Coimbra; 3) Prazo de qualificação12
para os alunos ingressantes em 2017/2; 4) Resposta da aluna Suellen Caetano Moreira13
Pacheco ao comunicado de devolução da bolsa; 5) Indicação de co-orientação: Damiana14
Antônia e Fátima Nunes/Jaqueline Maria Siqueira Ferreira; 6) Projeto de Pós15
Doutoramento PNPD/CAPES da estagiária Letícia Cristina de Assis; 7) Proposta de16
unidade curricular da professora Ludmila Silva Brighenti; 8) Solicitação de17
credenciamento da professora Juliana Teixeira de Magalhães; 9) Relatório final de pós18
doutoramento PNPD/CAPES do estagiário Leonardo Saboia Vahia Matilde; 10)19
Jsutificativa para entrega do projeto de pesquisa em atraso da aluna Jaqueline França20
Souza e Viviana Rodrigues Cardoso; 11) Solicitação de aproveitamento de créditos:21
Viviana Rodrigues Cardoso; 12) Apresentação das bancas de qualificação: Paula Avelar22
Machado; 13) Pedido de trancamento de matrícula da aluna Bruna Franciele. Estiveram23
presentes à reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana24
Alves Rodrigues dos Santos Lima e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente25
Filipe Nogueira Franco. A professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a26
pauta que aprovada, foi iniciada pelo item 1) Aprovação dos Ad Referendum dos27
pedidos de auxílio financeiro dos professores Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e28
Alexsandro Sobreira Galdino; a professora Ana Hortência explicou que os pedidos29
foram aprovados ad referendum devido a proximidade do final do prazo do exercício30
financeiro do ano de 2018. Como todos os documentos necessários foram apresentados31
os processos foram encaminhados. 2) Aprovação dos Ad Referendum dos pedidos de32
auxílio financeiro dos dos alunos Viviana Rodrigues Cardoso e Mairon César Coimbra;33
devido ao mesmo motivo, e como todos os documentos necessários foram apresentados,34
os processos foram encaminhados. Os ad referendum foram aprovados por unanimidade.35
3) Prazo de qualificação para os alunos ingressantes em 2017/2; a professora Luciana36
Alves explicou a necessidade da prorrogação de prazo de qualificação para a turma de37
mestrado dos alunos ingressantes em 2017/2, em que o prazo de 18 meses encerra-se em38
fevereiro de 2019. Entretanto, os encaminhamentos de qualificação devem ser entregues39
com 30 dias de antecedência, que coincidirá com as férias escolares, o que dificultará os40
trâmites para realização das bancas. Assim, a professora Luciana sugeriu que o41
colegiado conceda a todos os alunos desta turma a prorrogação do prazo de qualificação42
em 30 dias para que seja possível a realização dessas qualificações em março de 2019.43
A professora fará uma reunião com os alunos para esclarecimento acerca da decisão. O44
colegiado aprovou a prorrogação será concedida. 4) Resposta da aluna Suellen Caetano45
Moreira Pacheco ao comunicado de devolução da bolsa; a professora Ana Hortência leu46
aos presentes o e-mail encaminhado pela aluna Suellen Caetano manifestando tristeza47
pela decisão de devolução da bolsa. Todavia, as informações citadas não foram48
comprovadas e assim, o colegiado decidiu pela manutenção da decisão de devolução da49
bolsa. 5) Indicação de co-orientação: Damiana Antônia de Fátima Nunes/Jaqueline50



Maria Siqueira Ferreira; a professora Ana Hortência apresentou o pedido de inclusão da51
professora Jaqueline Maria como co-orientadora da aluna Damiana junto ao52
desenvolvimento do projeto orientado pelo professor José Carlos de Magalhães. Como a53
professora Jaqueline Maria pertence ao corpo docente do PPGBiotec, o pedido foi54
aprovado. 6) Projeto de Pós Doutoramento PNPD/CAPES da estagiária Letícia Cristina55
de Assis; a professora Ana Hortência apresentou o projeto de pós doutoramento da56
estagiária Letícia Cristina de Assis, aprovada no processo seletivo PósDoc PNPD57
PPGBiotec 2018/2019. O projeto “Estudos in silico de novos compostos derivados das58
tetraidroquinolinas a serem utilizados no tratamento da Doença de Alzheimer. “ foi59
aprovado pelo colegiado. 7) Proposta de unidade curricular da professora Ludmila Silva60
Brighenti; a professora Ana Hortência apresentou o pedido da professora Ludmila para61
oferecimento da disciplina “Introdução ao R: Teoria e Prática“, com carga horária de62
30 horas. Após análise da pertinência e interesse do programa, o pedido da professora63
foi aprovado. 8) Solicitação de credenciamento da professora Juliana Teixeira de64
Magalhães: a professora Ana Hortência apresentou o pedido da professora Juliana65
Teixeira para credenciar-se ao programa e passou a palavra para a professora Luciana66
Alves que foi relatora do pedido. A professora Luciana, emitiu parecer ao pedido de67
credenciamento da professora descrevendo que ela atendeu os critérios estabelecidos na68
instrução normativa n. 003/2016. A professora Luciana Alves citou também69
memorando eletrônico n.17/2018 - PROPE-ADJ, que recomenda que qualquer novo70
pedido de credenciamento seja realizado com acompanhamento da PROPE. Após71
debate, com base no documento de área da Biotecnologia, o colegiado chegou a72
conclusão de que qualquer novo credenciamento neste momento (segundo ano do73
quadriênio 2017-2020) poderá impactar negativamente o programa, visto que o novo74
professor credenciado não terá orientado alunos nos três primeiros anos do quadriênio e75
não terá oferecido disciplinas nos dois primeiros anos. Ainda, com base no documento76
de área, a professora Ana Hortência informou que haverá no mês de novembro de 201877
uma reunião dos coordenadores da área de Biotecnologia com a coordenadora da área78
junto a CAPES, professora Adriana Ermely, e esta já adiantou previamente, por e-mail,79
que ocorrerão muitas mudanças com relação aos critérios de avaliação dos programas80
pela CAPES. Diante da incerteza, o Colegiado preferiu aguardar tal reunião para que81
novos credenciamentos sejam avaliados. Assim, após votação, com abstenção da82
professora Jaqueline Maria, decidiu-se por enviar a PROPE o pedido de credenciamento83
da professora Juliana Teixeira, acompanhado do parecer emitido pela professora84
Luciana e da conclusão sobre novos credenciamentos emitido pelo colegiado. Ainda85
neste assunto, com base na conclusão do colegiado, decidiu-se por suspender novos86
credenciamentos junto ao programa, com a divulgação da suspensão na página. 9)87
Relatório final de pós doutoramento PNPD/CAPES do estagiário Leonardo Saboia88
Vahia Matilde; a professora Jaqueline Maria, parecerista, foi favorável a aprovação do89
relatório, uma vez que o mesmo atendeu os critérios estabelecidos pelo programa em90
sua instrução normativa 004/2017. O parecer foi aprovado e será encaminhado para91
emissão do certificado para o aluno. 10) Justificativa para entrega do projeto de92
pesquisa em atraso das alunas Jaqueline França Souza e Viviana Rodrigues Cardoso; a93
professora Ana Hortência leu as justificativas das alunas acima citadas para entrega dos94
projetos em atraso. Os pedidos e justificativas foram aceitos. 11) Solicitação de95
aproveitamento de créditos: Viviana Rodrigues Cardoso; a professora Ana Hortência96
apresentou os pedidos da discente Viviana Rodrigues para aproveitamento de créditos, e97
após análise dos documentos e de acordo com a instrução normativa 002/2018, os98
pedidos de aproveitamento de 10 créditos foram aprovados. 12) Apresentação das99
bancas de qualificação: Paula Avelar Amado e Melissa Grazielle Morais; a professora100



Ana Hortência apresentou os encaminhamentos de banca de qualificação de doutorado101
das alunas Paula e Melissa. Após análise dos documentos, as sugestões de data, horário102
e membros da banca, foram aprovadas. 13) Pedido de trancamento de matrícula da103
aluna Bruna Franciele Faria: a professora Ana Hortência fez a leitura do pedido da aluna104
com a justificativa para o trancamento. Após a discussão sobre os desdobramentos do105
deferimento deste pedido, o colegiado decidiu por solicitar a aluna alguns106
esclarecimentos relativos a esta demanda, bem como a ciência do orientador por e-mail.107
Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata108
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dois de109
outubro de dois mil e dezoito. ______________________________________________110
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