
ATA DA OCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e4

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

Lindu/UFSJ, realizou-se a octagésima terceira 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 Professora Ana8

Hortência Fonseca Castro, para cumprir a seguinte pauta: 1) Pedido de prorrogação de9

prazo para qualificação: Jairo Batista Netto/Profa Rosy Iara Maciel de Azambuja10

Ribeiro, Gilberto de Souza/ Prof. Eduardo Sergio da Silva, Viviana Rodrigues11

Cardoso/Profa. Ana Hortência Fonseca Castro; 2) Solicitação da discente Raquel12

Valinhas e Valinhas; 3) Planejamento Estratégico; 4) O que ocorrer. Estiveram13

presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana14

Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro15

Sobreira Galdino e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a reunião, a16

professora Ana Hortência apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada com as17

seguintes alterações: no item 1) retirada do pedido do discente Jairo Batista Netto; no18

item 4A) O que ocorrer: pedido de prorrogação de prazo para defesa da discente Flávia19

Medeiros Maia/Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro; 4B) Encaminhamento de20

banca de defesa: Flávia Medeiros Maia / Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro21

e Juliana Martins Machado / Prof. Alexsandro Sobreira Galdino. Iniciando a reunião22

pelo item 1) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Gilberto de Souza/23

Prof. Eduardo Sergio da Silva, Viviana Rodrigues Cardoso/Profa. Ana Hortência24

Fonseca Castro: a professora Ana Hortência apresentou os pedidos de prorrogação de25

prazo para qualificação dos discentes acima mencionados, bem como das justificativas26

apresentadas. Após análise, o colegiado decidiu: pelo deferimento parcial do pedido do27

discente Gilberto, recomendando sua qualificação até dia 28/02/2020; pelo deferimento28

do pedido da discente Viviana. Passando ao item 2) Solicitação da discente Raquel29

Valinhas e Valinhas: a professora Ana Hortência fez a leitura do pedido da discente30

acima mencionada em que a mesma solicita uma “autorização” para cursar algumas31

disciplinas optativas em outros programas com a garantia de que poderão ser32

aproveitadas no PPGBiotec. A discente fez este pedido, pois as disciplinas que deseja33

cursar são em outras cidades e caso não haja possibilidade do aproveitamento ela não34



iria se deslocar para realização das mesmas, entretanto, enfatizou que as disciplinas são35

importantes para o desenvolvimento de seu projeto conforme ciência de seu orientador.36

Após análise da situação o colegiado aprovou o pedido. Relativo ao item 3)37

Planejamento Estratégico, a professora Ana Hortência apresentou a versão final do38

planejamento estratégico 2019-2028 do PPGBiotec, que já foi avaliado por todos os39

membros do programa em leitura prévia. Após leitura do documento, o mesmo foi40

aprovado pelo Colegiado. 4A) O que ocorrer: pedido de prorrogação de prazo para41

defesa da discente Flávia Medeiros Maia/Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja42

Ribeiro: a professora Ana Hortência apresentou o pedido de prorrogação de prazo e43

justificativa para defesa, da discente acima mencionada. Após análise, o colegiado44

decidiu pelo deferimento do mesmo. Passando ao item 4B) Formulário de45

encaminhamento de banca de defesa: Flávia Medeiros Maia / Profa. Rosy Iara46

Maciel de Azambuja Ribeiro e Juliana Martins Machado / Prof. Alexsandro47

Sobreira Galdino: A professora Ana Hortência apresentou o formulário de48

encaminhamento de banca de defesa da discente de mestrado Flávia Medeiros Maia, em49

que a mesma sugere a realização da banca no dia 14/02/2020 às 13h30 tendo como50

membros titulares da banca, a orientadora, professora Rosy Iara Maciel de Azambuja51

Ribeiro e os doutores Fábio Vieira dos Santos, Ricardo José Alves, e ainda como52

membro suplente o doutor Hélio Batista dos Santos. Em seguida apresentou também o53

formulário de encaminhamento de banca de defesa da discente de doutorado Juliana54

Martins Machado, em que a mesma sugere a realização da banca no dia 12/02/2020 às55

13h30 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Alexsandro56

Sobreira Galdino e os doutores Mariana Campos da Paz Lopes Galdino, Eduardo Sergio57

da Silva, Maria de Lourdes Borba Magalhães e Wendel Luiz de Oliveira, e ainda como58

membros suplentes os doutores Daniel Bonoto Gonçalves e Tatiana Aparecida de59

Oliveira. Após análise das solicitações, dos documentos apresentados, dos membros60

indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, as sugestões de banca,61

dia e horário foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de62

Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada63

pelos presentes. Divinópolis, quatro de dezembro de dois mil e dezenove. __________64
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