
ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2

CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos onze dias do mês de setembro de3

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

Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a octagésima 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

1) Pedido de auxílio financeiro para discentes: Sara Thamires Dias da Fonseca e9

Gabriela Francine Lopes; 2) Pedido de auxílio financeiro para docente: Ana Hortência10

Fonseca Castro e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira; 3) Pedido de aproveitamento de11

créditos; 4) Mudança de projeto de pesquisa: Letícia Cristina de Assis; 5) Solicitação de12

cancelamento de matrícula: Mariana Rodigues Espíndola; 6) Pedido de dispensa do13

Estágio em Docência: Jairo Batista Neto; 7) Aprovação dos relatórios de Estágio em14

docência dos alunos: Vinícius Souza Tarabal e Diêgo Fernandes Lívio; 8) Mudança na15

Instrução Normativa n.º 004/2018; 9) Edital para seleção de alunos estrangeiros; 10)16

Utilização de recursos PROAP 2019; 11) O que ocorrer. Estiveram presentes na reunião17

os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos18

Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino. O19

discente Mairon César Coimbra justificou ausência. Dando início a reunião, a20

professora Ana Hortência apresentou a pauta que após lida foi aprovada com as21

seguintes alterações: inclusão no item 1) Pedido e auxílio da discente Damiana Antônia22

de Fátima Nunes, inclusão no item 2) Pedido de auxílio do professor José Carlos de23

Magalhães, inclusão do item 11A) Encaminhamento da banca de Qualificação do24

discente de Doutorado Harley da Silva Tavares / Profa. Gisele Rodrigues da Silva, 11B)25

Encaminhamento de banca de defesa do discente Carlos Othávio Gomes Cortez26

Machado / Prof. Eduardo Sergio da Silva, 11C) Proposta PPGBiotec para Professor27

Visitante e item 11D) Autoavaliação do programa. Retirada dos itens 4 e 6. Iniciando a28

reunião pelo item 1) Pedido de auxílio financeiro para discentes: Sara Thamires29

Dias da Fonseca, Gabriela Francine Lopes e Damiana Antônia de Fátima Nunes: A30

professora Ana Hortência apresentou os pedidos de auxílio financeiro para participação31

em eventos internacionais, dos alunos acima citados e explicou que todas as solicitações32

já foram avaliadas e atendem a todos os critérios estabelecidos pelo programa para33

concessão do auxílio. A professora também informou que há recursos financeiros34



disponíveis para o atendimento de todas as solicitações, pois foram previstas pelos35

solcitantes em época oportuna. Após análise das informações e tendo em vista a36

importância destas participações para a formação dos alunos e para a consolidação do37

programa, os pedidos foram aprovados. No item 2) Pedido de auxílio financeiro para38

docente: Ana Hortência Fonseca Castro, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e José39

Carlos de Magalhães: A professora Ana Hortência apresentou os pedidos de auxílio40

financeiro para revisão de artigo científico da professora Ana Hortência e participação41

em evento internacional da professora Jaqueline Maria e do professor José Carlos. A42

professora Ana, explicou que os pedidos já foram avaliados e verificou-se que atendem43

a todos os critérios estabelecidos pelo programa para concessão do auxílio. A professora44

também informou que há recursos financeiros disponíveis para o atendimento das45

solicitações, pois foram previstos pelos solicitantes em época oportuna. Após análise46

dos informações e tendo em vista a importância destas realizações para a produção47

científica dos professores e para a consolidação do programa, os pedidos foram48

aprovados. 3) Pedido de aproveitamento de créditos: a professora Ana Hortência49

apresentou o parecer dos pedidos de aproveitamento de créditos dos alunos Sérgio50

Araujo Andrade e Gabriela Francine Martins Lopes, emitido por Mairon César Coimbra.51

O parecerista, após análise dos pedidos e documentos apresentados pelos discentes,52

emitiu parecer favorável as solicitações, recomendando o aproveitamento de 01 crédito53

para o discente Sérgio, conforme solicitado. Para a discente Gabriela, o parecerista54

recomenda a dispensa de disciplina obrigatória Propriedade Intelectual e Informação55

Tecnológica (02 créditos) cursada pela aluna no programa, e ainda o aproveitamento de56

06 créditos, conforme solicitado. O parecer foi aprovado. No item 5) Solicitação de57

cancelamento de matrícula: Mariana Rodrigues Espíndola: a professora Ana58

Hortência, apresentou o pedido de cancelamento da matrícula da discente acima59

mencionada. A professora Ana explicou que, após a comunicação de desistência de60

orientação da aluna pelo professor Fernando, a discente tentou inicialmente trancar a61

matrícula. Entretanto, quando questionada sobre o prosseguimento da pesquisa e62

possível novo orientador, a discente optou pelo cancalemanto da matrícula, uma vez que63

não há previsão de retorno ou novo orientador. Após análise da situação, o colegiado64

decidiu por aceitar e aprovar o cancelamento da matrícula da discente Mariana65

Rodrigues . No item 7) Aprovação dos relatórios de Estágio em docência dos alunos:66

Vinícius Souza Tarabal e Diêgo Fernandes Lívio: a professora Ana Hortência67

apresentou os relatórios de atividades em docência dos discentes acima mencionados,68



que foram avaliados pelos docentes que os acompanharam durante as atividades e69

recomendaram a aprovação. Diante disso, os relatórios foram aprovados. Passando ao70

item 8) Mudança na Instrução Normativa n.º 004/2018: a professora Ana Hortência,71

propôs alteração na referida instrução normativa, que trata da entrega de projetos e72

relatórios pelos discentes do programa. A professora explicou que o acompanhamento73

pelo relator é importante, mas que considera a periodicidade semestral desnecessária.74

Desta forma, propôs-se a alteração para entrega de relatórios anuais. Após breve75

discussão sobre o assunto, decidiu-se por aprovar a mudança e irá divulgar nova76

instrução normativa. No item 9) Edital para seleção de alunos estrangeiros: a77

professora Ana Hortência, apresentou a versão final do edital para seleção de alunos78

estrangeiros, que foi avaliada pelo Setor de Processamento da Pós-Graduação quanto79

aos documentos necessários para matrícula e pela PROPE em relação aos demais termos80

do edital. Após manifestação de todos, o edital foi enviado para ASSIN que traduziu81

para o inglês e o mesmo será divulgado ainda esta semana, se aprovado pelo colegiado.82

O edital foi aprovado para divulgação. No item 10) Utilização de recursos PROAP83

2019: a professora Ana Hortência explicou que conforme estabelecido pelo colegiado,84

todos os professores e alunos foram consultados quanto a previsão de utilização dos85

recursos. Algumas previsões foram feitas e diante disso os recursos foram alocados para86

atender as previsões. Entretanto, o prazo para envio das solicitações finda-se em87

15/09/19 e algumas pessoas já manifestaram-se informando que não conseguirão88

utilizar o recurso. Diante disto, a professora Ana propôs que os recursos não utilizados89

sejam destinados a outros fins, desde que utilizados dentro da rubrica disponível, para90

otimizar a utilização dos mesmos em benefício do programa. Após análise da situação, a91

proposta foi aprovada. 11A) Encaminhamento da banca de Qualificação do discente92

de Doutorado Harley da Silva Tavares / Profa. Gisele Rodrigues da Silva: a93

professora Ana Hortência, apresentou o formulário de encaminhamento de banca de94

qualificação do discente de doutorado acima mencionado, em que o mesmo sugere a95

realização da banca de qualificiação no dia 10/10/19 às 8h30 tendo como membros96

titulares da banca, a orientadora, professora Gisele Rodrigues da Silva, e os doutores97

Fernando de Pilla Varotti (co-orientador), Ana Gabriela Reis Solano, Juliana Teixeira98

de Magalhães e Mariana Campos da Paz Lopes Galdino e ainda como membros99

suplente os doutores Frank Pereira de Andrade e Alex Gutterres Taranto. Após análise100

dos documentos apresentados e membros indicados e de suas experiências profissionais101

nas áreas das pesquisas, as sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas por102



atender os critérios estabelecidos em instrução normativa própria. No item 11B)103

Encaminhamento de banca de defesa do discente Carlos Othávio Gomes Cortez104

Machado / Prof. Eduardo Sergio da Silva: a professora Ana Hortência apresentou o105

formulário de encaminhamento de banca de defesa do discente de mestrado acima106

mencionado, em que o mesmo sugere a realização da banca no dia 25/09/19 às 15h00107

tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Eduardo Sergio da108

Silva e os doutores Alex Gutterres Taranto (co-orientador), Jaqueline Maria Siqueira109

Ferreira e Amanda Luisa da Fonseca, e ainda como membro suplente a doutora Letícia110

Cristina de Assis. A professora Ana apresentou também, o pedido e justificativa111

apresentado pelo discente e docente, em que justificam o prazo curto para realização da112

defesa. Após análise da solicitação, dos documentos apresentados, dos membros113

indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, a sugestão de banca, dia114

e horário foi aprovada. Passando ao 11C) Proposta PPGBiotec para Professor115

Visitante: a professora Ana Hortência explicou que a PROPE encaminhou116

recentemente uma chamada para apresentação de propostas para contratação de117

professor visitante. Diante desta demanda, a coordenação nomeou uma comissão,118

composta pelos professores Rosy Iara, Whocely Victor e José Carlos de Magalhães para119

elaborarem a proposta do programa, a ser encaminhada a PROPE para participação120

nesta chamada específica. A comissão desenvolveu a proposta, que foi apresentada pela121

professora Ana. Após apresentação e alguns ajustes, o colegiado aprovou a proposta que122

será encaminhada a PROPE. No item 11D) Autoavaliação do programa: a professora123

Ana Hortência explicou que a CAPES estabeleceu que para a próxima avaliação124

quadrienal haverá inclusão dos itens: planejamento estratégico e autoavaliação, na ficha125

de avaliação da CAPES. Explicou ainda que a partir desta demanda a PROPE decidiu126

formar uma comissão institucional para tratar do assunto. Ainda relacionado a este127

assunto, a PROPE solicitou que cada programa nomeie uma comissão interna para128

autoavaliação que deverá levantar questões específicas do programa e encaminhar para129

a comissão institucional. Diante desta demanda, o professor Alexsandro Galdino será o130

presidente da comissão de autoavaliação interna, e os demais nomes serão levantados na131

Assembleia Docente do PPGBiotec que acontecerá amanhã. Nada mais havendo a tratar,132

eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se133

aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, onze de setembro de dois mil e134

dezenove. ______________________________________________________________135


