
 

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

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

CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e quatro dias do mês de 3 

março de dois mil e vinte, às dez horas, por meio de acesso remoto, devido à restrição 4 

de contato provocada pela pandemia causada pelo COVID-19, realizou-se a vigésima 5 

reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 6 

(PPGBiotec), da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste 7 

Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro, para deliberar 8 

sobre a indicação de discente do PPGBiotec para vinculação a uma bolsa CAPES, nível 9 

Mestrado. Participaram da reunião os professores Ana Hortência Fonseca Castro, 10 

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e 11 

Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a 12 

reunião, a professora Ana Hortência explicou que a secretaria do PPGBiotec 13 

encaminhou à PROPE os nomes dos discentes que seriam contemplados com bolsas 14 

CAPES (níveis Mestrado e Doutorado) para a chancela de março de 2020, atendendo 15 

aos critérios e ordem já deliberado na 85ª reunião do PPGBiotec, ocorrida em onze de 16 

março de 2020. Entretanto, após indicação dos discentes às bolsas disponíveis verificou-17 

se que uma cota ficou ociosa e se esta não for vinculada nesta chancela, a bolsa será 18 

devolvida à CAPES e o Programa perderá essa bolsa no ano de 2021. Os membros do 19 

Colegiado, que também acumulam a função de Comissão de Bolsas, após consulta aos 20 

seguintes documentos: 1) Instrução Normativa Nº 003, de 21 de fevereiro de 2018 do 21 

PPGBiotec, que estabelece e regulamenta a concessão e cancelamento de bolsas do 22 

PPGBiotec; 2) Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010 da CAPES, que regulamenta o 23 

Programa de Demanda Social – DS e estabelece critérios para concessão de bolsas e 3) 24 

Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de julho de 2010 da CAPES e CNPq, que contém 25 

nota sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício deliberaram que: a) em virtude da 26 

instabilidade relacionada a distribuição de bolsas no país, b) para se preservar a cota de 27 

bolsas CAPES do Programa no ano de 2021 e em caráter exclusivamente excepcional,  28 

a bolsa poderá ser implementada, por um período de 12 meses, para discente do 29 

Programa com vínculo empregatício, uma vez que todos os alunos sem vínculo 30 

empregatício já possuem bolsa FAPEMIG, UFSJ ou CAPES vinculada a eles. Esta 31 

decisão foi tomada com base na seguintes regulamentações: 1) inciso III, do Art. 2º da 32 

Instrução Normativa Nº 003, de 21 de fevereiro de 2018 do PPGBiotec, 2) Art. 9º da 33 

Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010 da CAPES e 3) Art. 1º e Art. 2º e nota sobre 34 

acúmulo de bolsa e vínculo empregatício da Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de julho de 35 

2010 da CAPES e CNPq. De acordo com o Art. 2º da Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de 36 

julho de 2010 da CAPES e CNPq para receber complementação financeira, o bolsista 37 

deve obter autorização, concedida por seu orientador. Assim, verificou-se que a discente 38 

Stela Marinho Fonseca, selecionada no Processo Seletivo 2020, poderia ser 39 

contemplada com a bolsa, pois atenderia aos critérios estabelecidos pela CAPES. 40 

Entretanto, em contato com o orientador, Prof. Whocely Victor de Castro foi informado 41 

à coordenação que devido a disponibilidade restrita de horários da discente, o orientador 42 

não se sentia confortável em autorizar a complementação financeira por meio da bolsa. 43 

Assim, a coordenação contactou o Prof. Joaquim Maurício Duarte-Almeida, orientador 44 



 

da discente Nathália Hiratsuka Camilo, que ingressou no Programa em março de 2019 e 45 

que também atenderia aos critérios estabelecidos pela CAPES para acúmulo de bolsa 46 

com vínculo empregatício. De acordo com o orientador, a discente, apesar de possuir 47 

vínculo empregatício como professora do ensino básico, ministra poucas aulas durante a 48 

semana, o que não tem interferido com o desempenho de suas atividades acadêmicas e 49 

que a discente tem desenvolvido seu trabalho experimental com responsabilidade, 50 

pontualidade e dentro do cronograma proposto. Assim, o orientador se disponibilizou 51 

em conceder autorização por escrito para que a discente pudesse receber 52 

complementação financeira por meio de bolsa CAPES, atendendo ao Art. 2º da Portaria 53 

Conjunta Nº 1, de 15 de julho de 2010 da CAPES e CNPq. Assim, a comissão de bolsas 54 

deliberou destinar a bolsa CAPES à discente Nathália Hiratsuka Camilo, por um 55 

período máximo de 12 meses, com as seguintes ressalvas propostas pelo Prof. 56 

Alexsandro: 1) Caráter Excepcional, a decisão do Colegiado teve como objetivo evitar 57 

a perda de bolsa pelo Programa; desta forma, no futuro, nenhum aluno deverá se valer 58 

dessa decisão para se beneficiar do acúmulo de bolsa com vínculo empregatício; 2) 59 

Anuência do orientador: a vinculação do discente somente poderá ser realizada 60 

mediante autorização por escrito do orientador, enviada ao Colegiado do PPGBiotec, 61 

para que a discente possa receber complementação financeira por meio de bolsa 62 

CAPES. Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Hortência Fonseca Castro, lavrei a 63 

presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 64 

vinte e quatro de março de dois mil e vinte.____________________________________ 65 
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