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ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos
doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às treze horas e trinta e oito minutos, por meio de acesso remoto,
devido à restrição de contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a nonagésima reunião
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), da Universidade Federal de
São João del-Rei - Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos
Lima, para cumprir a seguinte pauta: 1) Informes: Resposta à consulta da PROPE sobre as atividades acadêmicas
emergenciais; 2) Pedido de inscrição extemporânea em Seminários de Qualificação: Vinícius Souza Tarabal e Sarah
Thamires Dias da Fonseca; 3) Encaminhamento de dissertação para qualificação: Vinícius Souza Tarabal / Prof. Paulo
Afonso Granjeiro; 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação da discente Nayara Lizandra Leal; 5) Pedidos
de auxílio financeiro ao estudante: Lucas Santos Azevedo e Thaís Paula Rodrigues Gonçalves; 6) Pedido de auxílio
financeiro ao pesquisador: Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida e Profa. Luciana Alves Rodrigues dos Santos
Lima; 7) Dúvida de candidata aprovada no processo seletivo DAE: proficiência em língua inglesa; 8) Oferta de
disciplinas no modo “Atividades Acadêmicas Emergenciais” no primeiro semestre de 2020; 9) Utilização de recursos
PROAP para aquisição de materiais de laboratório; 10) Proposta de alteração das Instruções Normativas 001/2019 e
002/2019 pelo professor Gustavo Henrique Ribeiro Viana. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores:
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Gustavo
Henrique Ribeiro Viana e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a reunião, a professora Luciana apresentou a
pauta que, após lida, foi aprovada com as seguintes alterações: no item 1) Pedido de cancelamento de matrícula do
discente Tiago Alves de Oliveira; no item 3) Encaminhamento de dissertação para qualificação da discente Sara
Thamires Dias da Fonseca, no item 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação da discente Leiliane Campos
de Carvalho e inclusão dos itens 11) Homologação das inscrições do processo seletivo DAE II e 12) Pedido de
prorrogação do prazo das bolsas UFSJ. Foi aprovada também inversão dos itens de pauta, sendo apreciados
primeiramente os itens 11 e 12. Iniciando a reunião pelo item 1) Informes: Resposta à consulta da PROPE sobre as
atividades acadêmicas emergenciais: a professora Luciana explicou que a coordenação recebeu a proposta de
atividades acadêmicas emergenciais na pós-graduação, desenvolvidas pela Comissão designada pela PROPE para este
fim, e encaminhou esta proposta a todos os docentes do programa para conhecimento e manifestações. A coordenação
respondeu ao questionário com base nas observações recebidas dos docentes e decisão do Colegiado. Pedido de
cancelamento de matrícula do discente Tiago Alves de Oliveira: a professora Luciana apresentou o pedido de
cancelamento de matrícula do discente de doutorado, Tiago Alves de Oliveira orientado pelo professor Alex Guterres
Taranto, e explicou que a justificativa do pedido deve-se a dificuldades de orientação devido à distância entre
orientador e orientando. Passando ao item 11) Homologação das inscrições do processo seletivo DAE II: a
professora Luciana apresentou os três pedidos de inscrição recebidos no Edital n.º 004/2020 - DAE II, das candidatas:
Karen Sartori Jeunon Gontijo, Rita Alaíde Leandro Rodrigues e Úrsula Maira Russo Chagas. Os membros do
colegiado verificaram a documentação apresentada e foi verificado que todas as candidatas apresentaram os
documentos necessários para inscrição, ficando pendente apenas a comprovação da proficiência em inglês, que pode
ser apresentada até a data da matrícula. Desta forma, as inscrições foram deferidas. Em seguida, a professora Luciana
apresentou os nomes dos professores indicados para composição da Comissão de Seleção, que foi aprovada por
unanimidade. Relativo ao item 12) Pedido de prorrogação do prazo das bolsas UFSJ: a professora Luciana explicou
que a PROPE encaminhou recentemente a Resolução n.º 005/2020 que prorroga por três meses os prazos máximos da
concessão das bolsas de pós-graduação da UFSJ, desde que atendidas as circunstâncias previstas na resolução e que os
pedidos dos discentes sejam aprovados pelo colegiado do programa. A professora Luciana lembrou que os discentes
bolsistas da UFSJ do programa já haviam encaminhado os pedidos ao colegiado. Após análise das solicitações e
verificação de que as solicitações atendem o proposto na resolução, os pedidos de prorrogação dos discentes Damiana
Antônia de Fátima Nunes, Fernanda Moura Alves, Júlia Antunes Tavares Ribeiro, Lívia Ramos Santiago, Luana
Cristina Diniz Santos e Vinícius Souza Tarabal, foram aprovados. Passando ao item 2) Pedido de inscrição
extemporânea em Seminários de Qualificação: Vinícius Souza Tarabal e Sara Thamires Dias da Fonseca: a
professora Luciana apresentou os pedidos dos discentes acima mencionados, para realizarem inscrição extemporânea
em Seminário de Qualificação para que possam agendar a realização da banca nos próximos meses. Após análise do
pedido e da justificativa apresentada, os pedidos foram aprovados. Passando ao item 3) Encaminhamento de
dissertação para qualificação: Vinícius Souza Tarabal / Prof. Paulo Afonso Granjeiro e Sara Thamires Dias da
Fonseca / Profa. Ana Hortência Fonsêca Castro: a professora Luciana apresentou o formulário de encaminhamento
para Seminário de Qualificação de dissertação do discente de Mestrado Vinícius Souza Tarabal em que o mesmo
sugere a realização da banca no dia 17/08/2020 às 13h30 tendo como membros titulares da banca os doutores, Paulo
Afonso Granjeiro - orientador, Adriano Guimarães Parreira e José Antônio da Silva e ainda como membro suplente a
doutora Juliana Teixeira de Magalhães. Em seguida apresentou o formulário de encaminhamento para o Seminário de
Qualificação de dissertação da discente Sara Thamires Dias da Fonseca, em que a mesma sugere a realização da banca
no dia 15/10/2020 às 13h30 tendo como membros titulares da banca as doutoras, Ana Hortência Fonseca Castro -
orientadora, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira (co-orientadora), Ana Gabriela Reis Solano e Luciana Alves Rodrigues
dos Santos Lima e ainda como membro suplente a doutora Magna Cristina de Paiva. Após análise das solicitações, dos
documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, as sugestões
de banca, dia e horário foram aprovadas. No item 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação das
discentes Nayara Lizandra Leal/Prof. Daniel Bonoto e Leiliane Campos de Carvalho/Prof. Gabriel Yazbeck: a
professora Luciana apresentou os pedidos de prorrogação de prazos e as justificativas apresentadas pelas discentes
acima mencionadas e referendadas por seus orientadores. Após análise dos documentos apresentados, os pedidos de
prorrogação foram aprovados conforme solicitado. Relativo ao item 5) Pedidos de auxílio financeiro ao estudante:
Lucas Santos Azevedo e Thaís Paula Rodrigues Gonçalves: o professor Ralph apresentou os pedidos de auxílio
financeiro dos discentes acima mencionados para participar do I Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, a ser
realizado online no período de 15 a 18 de setembro de 2020. Após análise da documentação apresentada, dos critérios



para concessão de auxílio financeiro e da previsão orçamentária, os pedidos foram aprovados por atenderem a todos os
critérios avaliados. Passando ao item 6) Pedido de auxílio financeiro ao pesquisador: Prof. Joaquim Maurício
Duarte Almeida e Profa. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima: o professor Ralph apresentou o pedido de
auxílio financeiro da professora Luciana, para participar do I Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, a ser
realizado online no período de 15 a 18 de setembro de 2020. Apresentou também o pedido de auxílio do professor
Joaquim Maurício Duarte Almeida para a revisão do inglês do artigo científico: Effects of risperidone in autistic
children and young adults: A Systematic Review and Meta-Analysis na revista: Current Neuropharmacology, que
representa qualis A2. Após análise da documentação apresentada, dos critérios para concessão de auxílio financeiro e
da previsão orçamentária, os pedidos foram aprovados por atenderem a todos os critérios avaliados. No item 7)
Dúvida de candidata aprovada no processo seletivo DAE: proficiência em língua inglesa: a professora Luciana
apresentou dúvida de candidata aprovada no processo seletivo DAE (edital 001/2020), que deseja saber se poderia
apresentar o atestado de proficiência em língua inglesa, em data posterior à matrícula, uma vez que não o possui e não
tem certeza se poderá fazer novo teste antes da matrícula na UFSJ. Após análise da demanda, o Colegiado decidiu por
indeferir seu pedido, uma vez que esta solicitação contraria o edital do processo seletivo. Desta forma, caso a
candidata seja aprovada, deverá apresentar comprovação da proficiência para realizar sua matrícula. Passando ao item
8) Oferta de disciplinas no modo “Atividades Acadêmicas Emergenciais” no primeiro semestre de 2020: a
professora Luciana explicou que está sendo avaliado pelo CONEP a retomada das atividades acadêmicas em formato
emergencial e que para adiantar alguns procedimentos, a coordenação consultou os docentes do programa sobre a
possibilidade de oferta das disciplinas na modalidade remota, os professores que tiveram interesse manifestaram com
envio do plano de ensino adequado a oferta emergencial, desta forma, os planos de ensino estão sendo apresentados
para aprovação do colegiado e oferta aos alunos. As disciplinas são: Fisiologia e Bioquímica de Plantas/ Profa. Ana
Hortência Fonsêca Castro; Seminários / Prof. Joaquim Maurício Duarte-Almeida; Biotecnologia para Vírus / Profa.
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Prof. José Carlos de Magalhães; Academic Writing / Prof. Alex Gutterres Taranto;
Seminários de Qualificação/ Profa. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Empreendedorismo e Tópicos
Especiais em Empreendedorismo / Prof. Paulo Afonso Granjeiro, Cromatografia líquida de alta eficiência: conceitos e
aplicações na análise de fármacos RE/Profs. Whocely Víctor de Castro/Rafael César Russo Chagas e Frank Pereira de
Andrade e Doenças Infecciosas e Parasitárias / Profs. Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Gilberto Fontes e Gustavo
Machado Rocha. Após análise dos planos de ensino e das condições de oferta, as disciplinas foram aprovadas e serão
ofertadas. Relativo ao item 9) Utilização de recursos PROAP para aquisição de materiais de laboratório: a
professora Luciana explicou que devido a queda no valor dos recursos PROAP deste ano, o colegiado destinou poucos
recursos para aquisição de materiais de laboratório, tendo em mente a aquisição de materiais como álcool, máscaras e
luvas, que beneficiariam grande parte dos docentes do programa. Entretanto, após divulgação da disponibilidade dos
recursos PROAP, alguns professores demandaram por recursos para aquisição de materiais de laboratório. Desta
forma, o colegiado deve decidir como será realizada a utilização dos recursos alocados para este fim. Após breve
discussão, decidiu-se por utilizar os recursos de forma a beneficiar o maior número de docentes com a aquisição de
materiais de EPI, não sendo permitido o atendimento de demandas específicas, uma vez que não há recursos
disponíveis para atendimento de todo o corpo docente do programa. 10) Proposta de alteração das Instruções
Normativas 001/2019 e 002/2019 pelo professor Gustavo Henrique Ribeiro Viana: o professor Gustavo apresentou
suas sugestões de alterações nas Instruções Normativas 001/2019 e 002/2019, bem como as justificativas para tais
sugestões/alterações. Após longa discussão sobre as alterações propostas, algumas foram aprovadas. Desta forma, com
intuito de otimizar o trabalho de adequação das referidas instruções normativas, o professor Gustavo ficou responsável
por fazer as devidas alterações na instrução normativa n.º 002/2019 e a professora Luciana na instrução normativa n,º
001/2019. As instruções normativas já com as alterações propostas serão apresentadas na próxima reunião do
colegiado para aprovação. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 12 de agosto de dois mil e vinte.
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