
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA
LINDU. Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas
e trinta minutos, na sala de reuniões no terceiro andar do Bloco C, do Campus Centro
Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a décima oitava reunião extraordinária do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da
Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu,
presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro, para cumprir a seguinte
pauta: 1) Editais de seleção de Mestrado e Doutorado para ingresso de alunos em
2020; 2) Edital de seleção para alunos estrangeiros com ingresso em 2020. Estiveram
presentes à reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana
Alves Rodrigues dos Santos Lima e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, e o discente
Mairon César Coimbra. O professor Alexsandro justificou ausçência devido a um
contratempo. A professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que
foi aprovada e iniciada. Iniciando pelo item 1) Editais de seleção de Mestrado e
Doutorado para ingresso de alunos em 2020: a professora Ana Hortência
apresentou o edital elaborado pela Comissão do Processo Seletivo e passou a palavra
para professora Jaqueline Maria, presidente da comissão. A professora Jaqueline
explicou que manteve os parâmetros do último edital de seleção, com poucas
adequações, como alguns critérios de pontuação e as datas de realização de cada etapa.
Após a leitura das alterações propostas, os editais de seleção de Mestrado e Doutorado
foram aprovados e serão divulgados ainda esta semana. Passando ao item 2) Edital de
seleção para alunos estrangeiros com ingresso em 2020: A professora Ana
explicou que recentemente foi contactada pela Assessoria de Assuntos Internacionais
(Assin) da UFSJ que informou sobre a demanda de uma candidata estrangeira em vir
cursar o Doutorado no PPGBiotec sob orientação da professora Rosy, e assim,
solicitou que a coordenação do programa manifestasse a aceitação da aluna. A partir
dessa demanda, a coordenação elaborou um edital de seleção para alunos estrangeiros,
que será encaminhado para PROPE para possíveis adequações e posteriormente será
traduzido pela Assin e amplamente divulgado na página do programa. Como esta será
a primeira seleção de alunos estrangeiros no programa, usou-se como modelo, o
último edital de seleção de doutorado e fez-se algumas adequações, como data e
documentos necessários. A professora Ana Hortência, fez a leitura dos principais
pontos do edital, que após análise, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida,
se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e seis de agosto de dois
mil e dezenove.
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