
ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta e4

nove minutos, na sala de reuniões do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona5

Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima oitava reunião ordinária do Colegiado do6

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), da Universidade Federal7

de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora8

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, para cumprir a seguinte pauta: 1) Pedido9

para aproveitamento de créditos: Luísa Ferreira da Cruz; 2) Pedido de renovação da10

bolsa de pós-doutorado: Letícia Cristina de Assis / Prof. Alex Taranto; 3) Aprovação11

dos relatórios de Estágio em docência dos alunos: Alessandra Moraes Pedrosa e Sérgio12

Araújo Andrade; 4) Encaminhamento de banca para seminário de qualificação: Mairon13

César Coimbra / Profa. Ana Hortência Fonseca Castro; 5) Novos encaminhamentos14

sobre demanda PROPE: remanejamento da bolsa vinculada a discente Renata Rachide15

Nuness; 6) Avaliação da proposta para oferta de nova disciplina: Prof. Fábio Vieira dos16

Santos; 7) Indicação de novo membro representante do PPGBiotec junto a Câmara de17

Gestão / CCO; 8) Pedidos de inclusão de co-orientador: Luisa Ferreira da Cruz / Prof.18

Paulo Afonso Granjeito e Carlos Othávio Gomes Cortez Machado / Prof. Eduardo19

Sergio da Silva; 9) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Jairo Batista Neto20

/ Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e Gilberto de Souza / Prof. Eduardo21

Sergio da Silva; 10) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Carlos Othávio Gomes22

Cortez Machado / Prof. Eduardo Sergio da Silva, Flávia Medeiro Maia / Profa. Rosy23

Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro / Profa. Rosy24

Iara Maciel de Azambuja Ribeiro; 11) Solicitação para mudança de projeto: Gilberto de25

Souza / Prof. Eduardo Sergio da Silva; 12) Chamada Intern 003/2019 - Manutenção de26

Equipamentos de Pesquisa da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ; 13) Demanda do27

discente Gilberto de Souza. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores:28

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e29

Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A professora Ana30

Hortência Fonseca Castro justificou ausência por estar gozando de férias regulamentares.31

Dando início a reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que após lida foi32

aprovada com as seguintes inclusões: no item 3) relatórios de estágio em docência das33

alunas Sara Thamires Dias da Fonseca e Viviana Rodrigues Cardoso, no item 4)34



encaminhamento de banca para seminário de qualificação da aluna Júlia Antunes35

Tavares Ribeiro/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves, Felipe Ferreira da Silva / Prof. Daniel36

Bonoto Gonçalves, Alessandra Moraes Pedrosa / Prof. Joaquim Maurício Duarte,37

Renata Rachide Nunes / Prof. Fernando de Pilla Varotti e Anderson Kelvim Macedo /38

Prof. Ralph Gruppi Thomé, e inclusão dos itens 14) Encaminhamento de banca para39

defesa de dissertação: Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro/Profª Rosy Iara Maciel de40

Azambuja Ribeiro e 15) Solicitação para cancelamento de orientação: Professor41

Fernando de Pilla Varotti. Iniciando a reunião pelo item 1) Pedido para42

aproveitamento de créditos: Luísa Ferreira da Cruz: o discente Mairon, relator do43

pedido, explicou que após análise dos pedidos apresentados pela aluna e com base nas44

regras estabelecidas na instrução normativa 002/2018 do PPGBiotec, manifesta-se45

favorável ao aproveitamento de 09 créditos optativos por constatar que a solicitação46

atende a todos os critérios estabelecidos na referida instrução normativa. O pedido de47

aproveitamento da disciplina Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica foi48

indeferido. O parecer foi aprovado. 2) Pedido de renovação da bolsa de pós-49

doutorado: Letícia Cristina de Assis / Prof. Alex Taranto: a professora Jaqueline50

Maria, relatora do pedido, apresentou o relatório impresso das atividades realizadas até51

o momento pela bolsista Letícia Cristina e informou que após análise do mesmo foi52

possível constatar que a bolsista atendeu a todos os critérios estabelecidos pela instrução53

normativa 004/2017 que regulamenta o estágio de pós-doutorado no PPGBiotec. A54

professora Jaqueline explicou que a bolsista incluiu no relatório um parecer favorável55

do andamento da pesquisa, emitido pelos professores Rafael César Russo Chagas e56

Luciana Alves R.S.Lima que foram banca de uma apresentação oral do relatório. Outro57

documento apresentado foi a manifestação de interesse e justificativa da renovação da58

bolsa enviado pelo orientador da pesquisa, professor Alex Taranto. Diante disso, a59

professora Jaqueline, emitiu parecer favorável a renovação da bolsa por mais 12 meses.60

O parecer foi aprovado por unanimidade. 3) Aprovação dos relatórios de Estágio em61

docência dos alunos: Alessandra Moraes Pedrosa, Sérgio Araújo Andrade, Sara62

Thamires Dias da Fonseca e Viviana Rodrigues Cardoso: a professora Luciana63

apresentou aos membros do colegiado os relatórios de estágio em docência dos referidos64

alunos, que já foram avaliados pelos professores orientadores da disciplina e aprovados,65

com parecer positivo acerca da atuação dos alunos. Assim, os relatórios foram66

aprovados por unanimidade. 4) Encaminhamento de banca para seminário de67

qualificação: Mairon César Coimbra / Profa. Ana Hortência Fonseca Castro; Júlia68



Antunes Tavares Ribeiro/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves; Felipe Ferreira da Silva /69

Prof. Daniel Bonoto Gonçalves, Alessandra Moraes Pedrosa / Prof. Joaquim70

Maurício Duarte, Renata Rachide Nunes / Prof. Fernando de Pilla Varotti e71

Anderson Kelvim Macedo / Prof. Ralph Gruppi Thomé: A professora Luciana72

apresentou os formulários de encaminhamento de banca de qualificação dos discentes73

acima mencionados, conforme descrio a seguir: discente de doutorado Mairon César74

Coimbra, em que o mesmo sugere a realização da banca no dia 08/08/2019 às 8h3075

tendo como membros titulares da banca, a orientadora, professora Ana Hortência76

Fonseca Castro e os doutores Luciana Alves R.S. Lima, Fernanda Carlota Nery, Diogo77

Pedrosa Correa da Silva e ainda Luís Fernando Soares e Adriano Guimarães Parreira78

como membros suplentes. Apresentou também o parecer favorável para realização da79

banca do discente Mairon, emitido pela professora Jaqueline, após análise da80

documentação necessário ao agendamento da defesa. O parecer foi aprovado. Discente81

de mestrado Júlia Antunes Tavares Ribeiro, em que a mesma sugere a realização da82

banca no dia 19/08/2019 às 9h00 tendo como membros titulares da banca, o orientador,83

professor Daniel Bonoto Gonçalves, e os doutores Rafael César Russo Chagas (co-84

orientador), Ralph Gruppi Thomé, Juliana Teixeira de Magalhães e ainda como membro85

suplente doutor Adriano Guimarães Parreira. Discente de mestrado Felipe Ferreira da86

Silva, em que o mesmo sugere a realização da banca no dia 10/08/19 às 14h30 tendo87

como membros titulares da banca, o orientador professor Daniel Bonoto Gonçalves e os88

doutores Débora de Oliveira Lopes (co-orientadora), Helder Magno Silva Valadares e89

Gabriel de Menezes Yazbeck e ainda como membro suplente o doutor José Antônio da90

Silva. Discente de doutorado Alessandra Moraes Pedrosa em que a mesmo sugere a91

realização da banca no dia 15/08/19 às 14 horas tendo como membros titulares da banca,92

o orientador Joaquim Maurício Duarte Almeida e os doutores Vanessa Cristina Stein,93

Ralph Gruppi Thomé, Marlúcia Souza Pádua Vilela e ainda como membros suplentes os94

doutores Daniel Bonoto Gonçalves e Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima.95

Discente de doutorado Renata Rachide Nunes em que a mesmo sugere a realização da96

banca no dia 05/08/19 às 09 horas tendo como membros titulares da banca, o orientador97

professor Fernando de Pilla Varotti e os doutores Alex Gutterres Taranto, Fábio Vieira98

dos Santos, Rafael César Russo Chagas e Rafael Gonçalves Teixeira Neto e ainda como99

membros suplentes os doutores Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Amanda Luísa da100

Fonseca, e o discente de mestrado Anderson Kelvim Macedo em que o mesmo sugere a101

realização da banca no dia 09/08/19 às 09 horas tendo como membros titulares da banca,102



o orientador Ralph Gruppi Thomé e os doutores Ludmila Silva Brighenti, Daniel103

Bonoto Gonçalves e Farah Maria Drumond Chequer Baldoni e ainda como membro104

suplente a doutora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro. Após análise dos105

documentos apresentados e professores indicados e de suas experiências profissionais106

nas áreas das pesquisas, as sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas por107

atender os critérios estabelecidos em instrução normativa própria. 5) Novos108

encaminhamentos sobre demanda PROPE: remanejamento da bolsa vinculada a109

discente Renata Rachide Nunes: a professora Luciana explicou que na última reunião110

do colegiado, em atendimento a uma demanda da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-111

Graduação (PROPE) da UFSJ, este colegiado decidiu por encaminhar a decisão de112

solicitar a devolução de bolsas recebidas acumuladamente com vínculo empregatício113

pela discente de doutorado Renata Rachide Nunes, e que encaminhou à PROPE uma114

solicitação de atualização de valores monetários. Em resposta, a PROPE orientou que os115

trâmites de atualização de valores e efetivação da cobrança serão efetivados pela116

CAPES, uma vez que esta é a agência de fomento mantenedora da bolsa. Diante disto,117

na tentativa de evitar maiores transtornos à discente, a professora Ana Hortência,118

coordenadora do curso, enviou à PROPE um e-mail solicitando que a discente não119

precisasse fazer o ressarcimento dos valores recebidos, uma vez que a discente sempre120

cumpriu com seus deveres junto ao programa com desempenho satisfatório de suas121

atividades, solicitando inclusive que este assunto fosse abordado no Colegiado Geral da122

Pós-Graduação, se necessário. Em resposta à solicitação da professora Ana Hortência, o123

professor André Luiz Mota respondeu que não cabe à UFSJ decidir pela não cobrança124

dos valores, citando os artigos 4º e 14º da portaria 76 de 14 de abril de 2010 que125

Regulamenta o Programa de Demanda Social (bolsas) da CAPES. Desta maneira, o126

programa deverá notificar a aluna, dando ciência que a mesma deverá ressarcir à127

CAPES as bolsas recebidas acumuladamente, e assim que a notificação for assinada128

pela aluna, esta deverá ser encaminhada à PROPE que dará prosseguimento com os129

trâmites necessários e que todo o processo de cobrança será realizado pela própria130

CAPES. O Colegiado manifestou ciência e concordância com a orientação recebida. 6)131

Avaliação da proposta para oferta de nova disciplina: Prof. Fábio Vieira dos132

Santos: a professora Luciana apresentou o pedido de oferecimento de nova disciplina133

do professor Fábio, que deseja oferecer a disciplina Tópicos Especiais em Mutagênese134

aos alunos do PPGBiotec no próximo semestre. Após análise da proposta de disciplina,135

a oferta da mesma foi aprovada por unanimidade. 7) Indicação de novo membro136



representante do PPGBiotec junto a Câmara de Gestão / CCO: este assunto foi137

retirado da pauta uma vez que houve eleição para esta vaga, não sendo possível a138

indicação de um membro pelo colegiado. 8) Pedidos de inclusão de co-orientador:139

Luísa Ferreira da Cruz / Prof. Paulo Afonso Granjeito e Carlos Othávio Gomes140

Cortez Machado / Prof. Eduardo Sérgio da Silva: a professora Luciana apresentou o141

pedido de inclusão de co-orientadora da discente Luísa Ferreira que indicou a professora142

Juliana Teixeira de Magalhães para co-orientar sua pesquisa. A professora Luciana,143

analisou o pedido e após análise da produção da professora indicada, verificou que a144

mesma atende os critérios estabelecidos na instrução normativa 003/2016 e por isso145

emitiu parecer favorável. O parecer foi aprovado. Em seguida a professora Luciana146

apresentou o pedido do discente Carlos Othávio indicando o professor Alex Guterres147

Taranto para co-orientar sua pesquisa. Após análise da indicação o colegiado decidiu148

pelo deferimento do pedido, aprovando a indicação do professor Alex como co-149

orientador, uma vez que o mesmo é docente permanente do programa e por isso, atende150

os critérios necessários. 9) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação:151

Jairo Batista Neto / Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e Gilberto de152

Souza / Prof. Eduardo Sergio da Silva: a professora Luciana apresentou os pedidos de153

prorrogação do prazo para qualificação e justificativa dos alunos acima citados,154

referendados por seus orientadores. Após análise das justificativas e datas propostas155

para qualificação, os pedidos foram aprovados. 10) Pedido de prorrogação de prazo156

para defesa: Carlos Othávio Gomes Cortez Machado / Prof. Eduardo Sérgio da157

Silva, Flávia Medeiros Maia / Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e158

Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro / Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja159

Ribeiro: a professora Luciana apresentou os pedidos de prorrogação de prazo para160

defesa e as justificativas apresentadas pelos alunos acima citados e referendados por161

seus orientadores. Após análise das justificativas e datas propostas para defesa, os162

pedidos foram aprovados. 11) Solicitação para mudança de projeto: Gilberto de163

Souza / Prof. Eduardo Sérgio da Silva: a professora Luciana apresentou o pedido para164

mudança de projeto e justificativa apresentada pelo discente de doutorado Gilberto de165

Souza e referendado por seu orientador, professor Eduardo Sergio da Silva. Após leitura166

da justificativa, o colegiado mostrou-se preocupado com esta mudança de projeto neste167

momento, uma vez que o aluno ingressou no programa em agosto de 2016 e deveria168

estar qualificando, entretando, entenderam também que não há resultados suficientes169

para a qualificação, desta maneira, após consulta do cronograma proposto, decidiu por170



aprovar a mudança de projeto, uma vez que o cronograma do novo projeto prevê171

finalização da pesquisa em julho de 2020, dentro do prazo de 48 meses. 12) Chamada172

Interna 003/2019 - Manutenção de Equipamentos de Pesquisa da Pós-Graduação173

Stricto Sensu da UFSJ: a professora Luciana apresentou o edital da Chamada Interna174

03/2019 - Manutenção de Equipamentos de Pesquisa da Pós-Graduação Stricto Sensu175

da UFSJ e as solicitações apresentadas pelos docentes do programa dentro do prazo176

estipulado pela coordenação do PPGBiotec. Explicou ainda que o programa poderá177

encaminhar demandas até R$15.000,00 e por isto, a decisão de quais demandas178

encaminhar deve partir do Colegiado do programa. O PPGBiotec recebeu demanda dos179

seguintes professores com valores aproximados: Daniel Bonoto - R$ 2.538,80;180

Alexsandro Galdino - R$ 21.000,00; Paulo Afonso - R$ 4.400,00; Jaqueline Maria - R$181

950,00 e Rosy Iara - R$ 19.767,00. Tendo o programa o limite de R$15.000,00, após182

análise das justificativas apresentadas pelos professores e levantamento dos valores,183

constatou-se que a demanda é bem superior ao valor disponível para o programa. Desta184

maneira, o colegiado decidiu por atender demandas dos cinco professores solicitantes,185

respeitando o limite de envio de três processos totalizando R$5.000,00 cada. 13)186

Demanda do discente Gilberto de Souza: a professora Luciana fez a leitura de um e-187

mail enviado ao Colegiado pelo discente Gilberto de Souza, onde o mesmo relata os188

problemas ocorridos durante seu doutorado, como justificativa pelo atraso de sua189

pesquisa, bem como os produtos já obtidos ao longo dos 3 anos em que está como aluno190

de doutorado do programa. O discente apresentou esta demanda ao colegiado, pois191

deseja manter o órgão máximo do programa ciente de sua situação. O colegiado está192

ciente dos argumentos apresentados pelo aluno. 14) Encaminhamento de banca para193

defesa de dissertação: Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro/Profª Rosy Iara Maciel194

de Azambuja Ribeiro: a professora Luciana apresentou o formulário de195

encaminhamento da dissertação para defesa da discente Gilvânia Aparecida, em que a196

mesma sugere a realização da banca no dia 09/08/2019 às 13h30 tendo como membros197

titulares da banca, a orientadora professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e os198

doutores Daniel Moreira dos Santos e Carla Silva Siqueira Miranda e ainda como199

membro suplente o doutor Rafael César Russo Chagas. Após análise dos documentos200

apresentados e professores indicados e de suas experiências profissionais nas áreas das201

pesquisas, a sugestão de banca, dia e horário foi aprovada, por atender os critérios202

estabelecidos em instrução normativa própria. 15) Solicitação para cancelamento de203

orientação: Professor Fernando de Pilla Varotti: a professora Luciana apresentou um204



pedido de cancelamento de orientação enviado pelo professor Fernando de Pilla Varotti,205

em que o mesmo solicita seu desvinculamento como orientador da discente de206

doutorado Mariana Rodrigues Espíndola. Após análise da solicitação, o colegiado207

decidiu por contatar a discente para maiores esclarecimentos. Nada mais havendo a208

tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se209

aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, nove de julho de dois mil e210

dezenove. ______________________________________________________________211
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