
ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2

DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos sete dias do mês de agosto de3

dois mil e dezenove, às dez horas e dez minutos, na sala de reuniões do Bloco C, do4

Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima nona reunião5

ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec),6

da 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) Pedido de auxílio financeiro para discentes: Mairon César Coimbra, Paula Avelar9

Amado, Eduardo Habib Bechelane Maia, Lucas Santos Azevedo, Viviana Rodrigues10

Cardoso, Melissa Grazielle Morais e Sara Thamires Dias da Fonseca; 2)11

Encaminhamento de banca para seminário de qualificação: José Paulo Lavareda / Prof.12

Rafael César Russo Chagas; 3) Processo seletivo 2020; 4) Aprovação dos projetos de13

pesquisa. Dando início a reunião, a professora Ana Hortência apresentou a pauta que14

após lida foi aprovada com as seguintes alterações: inclusões: no item 5) Pedido de15

auxílio financeiro para pesquisador: Prof. Paulo Afonso Granjeiro, 6) Pedido de16

aproveitamento de créditos: José Paulo de Sales Lavareda, 7) Solicitação de17

trancamento de matrícula: Mariana Rodrigues Espíndola, 8) Encaminhamento de18

mudança de projeto: Gabriela Francine Martins Lopes / Profa. Jaqueline Maria Ferreira,19

9) Aprovação do relatório de estágio em docência: José Paulo de Sales Lavareda.20

Retiradas: No item 1) foi retirado o pedido da discente Sara Thamires que não entregou21

todos os documentos necessários e o item 4) também foi retirado da pauta. Inversões: os22

itens 6) e 9) foram analisados antes do item 2). Iniciando a reunião pelo item 1) Pedido23

de auxílio financeiro para discentes: Mairon César Coimbra, Paula Avelar Amado,24

Eduardo Habib Bechelane Maia, Lucas Santos Azevedo, Viviana Rodrigues25

Cardoso, Melissa Grazielle Morais: A professora Ana Hortência apresentou os26

pedidos de auxílio financeiro para participação em eventos internacionais, dos alunos27

acima citados e explicou que todas as solicitações já foram avaliadas e atendem a todos28

os critérios estabelecidos pelo programa para concessão do auxílio. A professora29

também informou que há recursos financeiros disponíveis para o atendimento de todas30

as solicitações. Após análise das informações e tendo em vista a importância destas31

participações para a formação dos alunos e para a consolidação do programa, os pedidos32

foram aprovados. 6) Pedido de aproveitamento de créditos: José Paulo de Sales33

Lavareda: a professora Ana Hortência apresentou o pedido de aproveitamento de34



créditos do aluno acima mencionado, que cursou a disciplina Biologia Molecular no35

Programa Multicêntrico/CCO, com 75 horas e juntamente com seu orientador solicita36

que estes créditos sejam aproveitados no PPGBitoec. O pedido cumpre os requisitos37

estabelecidos por instrução normativa própria e por isso foi aprovado. 9) Aprovação do38

relatório de estágio em docência: José Paulo de Sales Lavareda: a professora Ana39

Hortência apresentou o relatório de atividades em docência do discente acima40

mencionado, com nota 10, atribuída pelo professor que orientou as atividades. Desta41

forma, o relatório foi aprovado. 2) Encaminhamento de banca para seminário de42

qualificação: José Paulo Lavareda / Prof. Rafael César Russo Chagas: A professora43

Ana Hortência apresentou o formulário de encaminhamento de banca de qualificação do44

discente de mestrado acima citado, em que o mesmo sugere a realização da banca no dia45

16/08/2019 às 13h15 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor46

Rafael César Russo Chagas e os professores Luís Fernando Soares e Daniel Bonoto47

Gonçalves, e ainda como membro suplente o professor Gustavo Henrique Ribeiro Viana.48

Tendo em vista o atendimento dos requisitos necessários, a banca foi aprovada. 3)49

Processo seletivo 2020: A professora Ana Hortência explicou que já está no momento50

de dar início aos trabalhos para execução do processo seletivo para ingresso de alunos51

em 2020 para que seja possível a realização de todas as etapas em tempo hábil. A52

professora sugeriu ainda que sejam criadas uma Comissão de Processo Seletivo que53

conduzirá os trâmites de edital, inscrição dentre outros e duas bancas para avaliação de54

projetos e títulos uma para cada curso. Sugeriu-se alguns nomes para participação na55

comissão e bancas. A professora Ana conversará com as pessoas indicadas e nomeará a56

Comissão e as bancas de avaliação, que deverão finalizar o processo até final de57

novembro deste ano. A coordenação providenciará também a consulta para oferta de58

vagas. A professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira será a presidente da comissão de59

seleção. 5) Pedido de auxílio financeiro para pesquisador: Prof. Paulo Afonso60

Granjeiro: A professora Ana Hortência apresentou o pedido de auxílio financeiro para61

participação em evento nacinal do professor acima citado, a solicitação já foi avaliada e62

verificou-se que atendeu a todo os critérios estabelecidos pelo programa para concessão63

do auxílio. A professora também informou que há recursos financeiros disponíveis para64

o atendimento da solicitação. Após análise dos informações e tendo em vista a65

importância desta participação para a produção científica dos professores e para a66

consolidação do programa, o pedido foi aprovado. 7) Solicitação de trancamento de67

matrícula: Mariana Rodrigues Espíndola: a professora Ana Hortência apresentou a68



resposta da aluna sobre a demanda do colegiado em relação ao cancelamento de69

orientação bem como o pedido de trancamento de matrícula da discente acima70

mencionada, que está sem orientador no momento. A discente citou como motivo para o71

trancamento o mesmo motivo que seu ex-orientador apresentou para solicitar a72

desvinculação da orientação, que é a incompatibilidade de horários para terminar os73

experimentos e realizar a defesa da tese, em função de mudança de cidade. Após análise74

do pedido, o colegiado decidiu por contactar o professor Fernando Varotti e verificar a75

possibilidade de continuação do projeto com outro orientador indicado por ele. Assim o76

pedido de trancamento ficará aguardando a resposta do referido professor. 8)77

Encaminhamento de mudança de projeto: Gabriela Francine Martins Lopes /78

Profa. Jaqueline Maria Ferreira: a professora Jaqueline, orientadora da discente79

Gabriela, apresentou o pedido de mudança do projeto e justificou os motivos que80

levaram a mudança. Após análise do pedido e justificativa, o mesmo foi aprovado.81

Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata82

que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, sete de83

agosto de dois mil e dezenove. _____________________________________________84
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