
ATA DA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dez horas, na4

sala de reuniões do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a5

octagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em6

Biotecnologia (PPGBiotec), da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus7

Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro,8

para cumprir a seguinte pauta: 1) Formulários de encaminhamento de tese para defesa9

do discente Mairon César Coimbra – Orientadora: Profa. Dra. Ana Hortência Fonseca10

Castro e do discente Eduardo Habib Bechelane Maia – Orientador: Prof. Dr. Alex11

Gutterres; 2) Requerimento de aproveitamento de créditos do discente André Vinícius12

Fernandes Ferreira; 3) Ad referendum: Pagamento de auxílio financeiro aos professores13

Paulo Afonso Granjeiro e Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e à discente14

Leiliane Campos de Carvalho; 4) Informes gerais: Prêmio Milton Santos; 5) O que15

ocorrer. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência16

Fonseca Castro, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino e o17

discente Lucas Santos Azevedo. A professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos18

Lima justificou sua ausência por estar de férias nesta data. Dando início a reunião, a19

professora Ana Hortência saudou o novo representante discente Lucas Santos Azevedo20

que substituirá o discente Mairon César Coimbra, devido fim de mandato. A seguir, a21

Profa. Ana Hortência apresentou a pauta que após lida foi aprovada com a seguinte22

inclusão item 5) Pedido de prorrogação do prazo de qualificação do discente Diêgo23

Carlos Andrade Pereira. Iniciando a reunião pelo item 1) Formulários de24

encaminhamento de tese para defesa do discente Mairon César Coimbra –25

Orientadora: Profa. Dra. Ana Hortência Fonseca Castro e do discente Eduardo26

Habib Bechelane Maia – Orientador: Prof. Dr. Alex Gutterres. A professora Ana27

Hortência apresentou o formulário de encaminhamento de banca de defesa do discente28

de doutorado Mairon César Coimbra, em que o mesmo sugere a realização da banca no29

dia 31/10/2019 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, a orientadora,30

professora Ana Hortência Fonseca Castro e os doutores Luciana Alves Rodrigues dos31

Santos Lima, Fernanda Carlota Nery, Diogo Pedrosa Corrêa da Silva, Renato Paiva, e32

ainda como membros suplentes os doutores Luís Fernando Soares e Adriano Guimarães33

Parreira. A professora Ana Hortência apresentou também o formulário de34



encaminhamento do discente de doutorado Eduardo Habib Bechelane Maia, em que o35

mesmo sugere a realização da banca no dia 19/11/2019 às 13h30 tendo como membros36

titulares o orientador professor Alex Gutterres Taranto, o co-orientador professor37

Alisson Marques da Silva, os doutores Thiago de Souza Rodrigues, Angelo Amâncio38

Duarte, Luiz Guilherme Machado de Macedo e Luiz Fernando Soares e ainda como39

membros suplentes as doutoras Amanda Luisa da Fonseca e Letícia Cristina de Assis.40

Após análise da solicitação, dos documentos apresentados, dos membros indicados e41

suas experiências profissionais na área da pesquisa, as sugestões de banca, dia e horário42

foram aprovadas. Passando ao item 2) Requerimento de aproveitamento de créditos43

do discente André Vinícius Fernandes Ferreira: a professora Ana Hortência44

apresentou o parecer emitido para o pedido de aproveitamento de créditos do aluno45

acima mencionado, que cursou a disciplina Fundamentos de Biologia Molecular no46

Programa Multicêntrico/CCO, com 75 horas e juntamente com seu orientador solicita47

que estes créditos sejam aproveitados no PPGBitoec. O parecer recomenda aprovação48

do pedido para aproveitamento de 5 créditos, uma vez que o mesmo atende os requisitos49

estabelecidos por instrução normativa própria. O parecer foi aprovado. No item 3) Ad50

referendum: Pagamento de auxílio financeiro aos professores Paulo Afonso51

Granjeiro e Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e à discente Leiliane52

Campos de Carvalho: a professora Ana Hortência apresentou os ad referendum de53

aprovação das solicitações de auxílio financeiro acima mencionadas, emitidos para dar54

celeridade aos procedimentos administrativos de pagamento dos auxílios, uma vez que55

haviam sido previstos em época oportuna e os recursos já haviam sido alocados para o56

atendimento destas demandas. Os ad referendum foram aprovados. Relativo ao item 4)57

Informes gerais: Prêmio Milton Santos: a professora Ana Hortência explicou que58

recentemente a PROPE lançou o edital de chamada do Prêmio Milton Santos em que os59

programas foram convidados a encaminhar teses e dissertações para concorrer ao60

prêmio. Diante disso, a coordenação encaminhou a chamada para os professores e61

alunos que poderiam concorrer, e recebemos duas inscrições, da discente Ariane Coelho62

do professor José Carlos e da discente Thaynara Faria da professora Gisele Silva. Foi63

nomeada uma banca que avaliou a documentação recebida de acordo com as normas do64

edital, e diante da avaliação decidiu-se por aprovar o encaminhamento da dissertação da65

discente Ariane Coelho para representar o PPGBiotec na concorrência ao prêmio. 5)66

Pedido de prorrogação de prazo para qualificação do discente Diêgo Carlos67

Andrade Pereira: a professora Ana Hortência fez a leitura do pedido e justificativa68



apresentada pelo discente e seu orientador solicitando a prorrogação do prazo para69

qualificação para o mês de dezembro de 2019. Após análise do pedido, o mesmo foi70

aprovado. Ao encerrar a pauta da reunião, a profesora Ana Hortência informou aos71

membros do colegiado que o processo de seleção para alunos estrangeiros transcorreu72

com total normalidade e a discente foi aprovada. O início das atividades desta discente73

está prevista para março de 2020 sob a orientação da professora Rosy Iara. Nada mais74

havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois75

de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dezesseis de outubro de76

dois mil e dezenove. ____________________________________________________77

______________________________________________________________________78

______________________________________________________________________79


