
ATA DA OCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1

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

DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatro dias do mês de3

fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta e seis minutos, na sala de reuniões do4

Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a octagésima quarta5

reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia6

(PPGBiotec), da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste7

Dona Lindu, presidida pela Professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, para8

cumprir a seguinte pauta: 1) Informes: Situação de bolsas do programa; 2) Pedido de9

aproveitamento de créditos: Felipe Ferreira da Silva; 3) Pedido para realização de banca10

fechada: Júlia Antunes Tavares Ribeiro; 4) Pedido de prorrogação de prazo para11

entrega de comprovante de produção científica para defesa: Felipe Ferreira Silva / Prof.12

Daniel Bonoto Gonçalves e Raíssa Cristina Dias Graciano / Prof. Gabriel de Menezes13

Yazbeck; 5) Encaminhamento de tese para defesa: Paula Avelar Amado / Profª Luciana14

Alves Rodrigues dos Santos Lima; 6) Encaminhamento de dissertação para defesa:15

Felipe Ferreira Silva / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves, Raissa Cristina Dias Graciano /16

Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck, Anderson Kelvin Saraiva Macedo / Prof. Ralph17

Gruppi Thomé e Júlia Antunes Tavares Ribeiro / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves; 7)18

Encaminhamento de qualificação: Viviana Rodrigues Cardoso / Prof ª Ana Hortência19

Fonseca Castro; 8) Relatórios de estágio em Docência: Keiza Priscila Enes dos Santos,20

Damiana Antônia de Fátima Nunes, Lucas Santos Azevedo e André Vinícius Fernandes21

Ferreira; 9) Situação do discente Pedro Ribeiro de Oliveira; 10) Encaminhamento para22

escolha de representante discente para comissão de bolsas; 11) O que ocorrer. Estiveram23

presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos Santos24

Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente25

Lucas Santos Azevedo. A professora Ana Hortência Fonseca Castro justificou ausência26

por estar de férias. Dando início a reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que,27

após lida, foi aprovada com as seguintes inclusões: no item 5) Encaminhamento de tese28

para defesa da discente Ana Gabriela Silva / Profa Rosy Iara Maciel de Azambuja29

Ribeiro; no item 11) Planejamento para alocação de recursos PROAP 2020. Iniciando a30

reunião pelo item 1) Informes: Situação de bolsas do programa: a professora Luciana31

apresentou o Ofício Circular nº 6/2019-CGSI/DPB/CAPES de 02/09/2019 em que a32

CAPES comunica a suspensão do cadastramento de novos bolsistas no país, e o e-mail33

encaminhado pela PROPE em janeiro este ano, apresentando o calendário anual de34



abertura do sistema de controle de bolsas da CAPES e confirmando a situação de35

suspensão de novos bolsistas. Diante deste cenário, com as defesas programadas, o36

programa estará perdendo neste momento, quatro bolsas de mestrado e uma bolsa de37

doutorado, o que impactará diretamente no número de alunos que efetivarão suas38

matrículas. Esta é uma situação em que o programa não tem poder de ação, sendo que39

este informe foi trazido ao colegiado apenas para ciência de todos. 2) Pedido de40

aproveitamento de créditos: Felipe Ferreira da Silva:o discente Lucas, relator do41

pedido de aproveitamento de créditos apresentou parecer positivo ao aproveitamento de42

07 créditos optativos, uma vez que todos os critérios estabelecidos pela instrução43

normativa própria foram atendidos pelo discente em seu pedido, devidamente44

documentado. Após análise dos documentos o parecer foi aprovado. 3) Pedido para45

realização de banca fechada: Júlia Antunes Tavares Ribeiro: a professora Luciana46

apresentou declaração e parecer do Setor de Inovação e Propriedade Intelectual -47

NETEC/UFSJ recomendando que a banca de defesa da discente acima mencionada,48

orientada pelo professor Daniel, seja fechada uma vez que identificou-se possibilidade49

real de depósito de patente do produto oriundo de sua pesquisa. Este pedido está em50

fase de preparação da documentação para depósito junto ao INPI. Diante do exposto, o51

colegiado aprovou que a realização da banca de defesa de dissertação seja fechada. 4)52

Pedido de prorrogação de prazo para entrega de comprovante de produção53

científica para defesa: Felipe Ferreira Silva / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves e54

Raíssa Cristina Dias Graciano / Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck: a professora55

Luciana apresentou os pedidos e justificativas para prorrogação de prazo para entrega56

do comprovante de submissão de produção científica dos discentes e orientadores acima57

identificados até o dia 14/02/2020, antes das defesas, que estão previstas para acontecer58

no próximo dia dezessete. Após análise das demandas e justificativas apresentadas, o59

colegiado aprovou as solicitações, com a ressalva de que a não entrega dos60

comprovantes no dia 14, provocará o cancelamento das defesas no dia 17. 5)61

Encaminhamento de tese para defesa: Paula Avelar Amado / Profª Luciana Alves62

Rodrigues dos Santos Lima e Ana Gabriela Silva / Profa Rosy Iara Maciel de63

Azambuja Ribeiro: a professora Luciana apresentou o formulário de encaminhamento64

de banca de defesa tese da discente de doutorado Paula Avelar Amado, em que a mesma65

sugere a realização da banca no dia 19/02/2020 às 09h00 tendo como membros titulares66

da banca, a orientadora, professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e os67

doutores Ana Hortência Fonseca Castro, Farah Maria Drumond Chequer Baldoni,68



Denise Brentan da Silva, Adriano Guimarães Parreira, e ainda como membros suplentes69

as doutoras Melissa Grazielle Morais e Nathália Lucca Silva. Em seguida apresentou o70

formulário de encaminhamento de defesa de tese da discente de doutorado Ana Gabriela71

Silva, em que a mesma sugere a realização da banca no dia 28/02/2020 às 14h30 tendo72

como membros titulares da banca, a orientadora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro73

e os doutores Carla Carolina Munari, Valéria Ernestânia Chaves, Cristiane Medina F74

Quintão e Enio Ferreira, e ainda como membros suplentes os doutores Cristiane Queixa75

Tilelli e Paulo Rogério de Faria. Após análise das solicitações, dos documentos76

apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais na área da77

pesquisa, as sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas. 6) Encaminhamento78

de dissertação para defesa: Felipe Ferreira Silva / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves,79

Raissa Cristina Dias Graciano / Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck, Anderson80

Kelvin Saraiva Macedo / Prof. Ralph Gruppi Thomé e Júlia Antunes Tavares81

Ribeiro / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: a professora Luciana apresentou o82

formulário de encaminhamento de banca de defesa de dissertação do discente de83

Mestrado Felipe Ferreira Silva em que o mesmo sugere a realização da banca no dia84

17/02/2020 às 14h30 tendo como membros titulares da banca, seu orientador Daniel85

Bonoto Gonçalves e os doutores Débora de Oliveira Lopes (co-orientadora), Wagner86

Rodrigo de Souza e Marina Quádrio Raposo Branco Rodrigues e ainda como membro87

suplente o doutor Alexsandro Sobreira Galdino. Apresentou em seguida o formulário de88

encaminhamento de banca de defesa de dissertação da discente de Mestrado Raíssa89

Cristina Dias Graciano em que a mesma sugere a realização da banca no dia 17/02/202090

às 13h30 tendo como membros titulares da banca, seu orientador Gabriel de Menezes91

Yazbeck e os doutores Rafael Sachetto Oliveira (co-orientador), Ralph Gruppi Thomé,92

Leandro Márcio Moreira e ainda como membro titular a doutora Renata de Souza Reis.93

Apresentou em seguida o formulário de encaminhamento de banca de defesa de94

dissertação do discente de Mestrado Anderson Kelvin Saraiva Macedo em que o mesmo95

sugere a realização da banca no dia 18/02/2020 às 09h00 tendo como membros titulares96

da banca, seu orientador Ralph Gruppi Thomé e os doutores Ludmila Silva Brighenti97

(co-orientadora), Rafael César Russo Chagas, Diêgo Guimarães Florêncio Pujoni e98

ainda como membro suplente o doutor Daniel Bonoto Gonçalves. Apresentou ainda o99

formulário de encaminhamento de banca de defesa de dissertação da discente de100

Mestrado Júlia Antunes Tavares Ribeiro em que a mesmo sugere a realização da banca101

no dia 17/02/2020 às 09h30 tendo como membros titulares da banca, seu orientador102



Daniel Bonoto Gonçalves e os doutores Rafael César Russo Chagas (co-orientador),103

Letícia Fernandes de Oliveira, Pilar Ximena Lizarazo Medina e ainda como membro104

suplente o doutor Adriano Guimarães Parreira. Após análise das solicitações, dos105

documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais na106

área da pesquisa, as sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas. 7)107

Encaminhamento de qualificação: Viviana Rodrigues Cardoso / Prof ª Ana108

Hortência Fonseca Castro: a professora Luciana apresentou o formulário de109

encaminhamento para Seminário de Qualificação de dissertação da discente de110

Mestrado Viviana Rodrigues Cardoso em que a mesma sugere a realização da banca no111

dia 16/03/2020 às 08h30 tendo como membros titulares da banca, sua orientadora Ana112

Hortência Fonseca Castro e os Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e Mairon113

César Coimbra e ainda como membro suplente o doutor Adriano Guimarães Parreira.114

Após análise da solicitação, dos documentos apresentados, dos membros indicados e115

suas experiências profissionais na área da pesquisa, a sugestão de banca, dia e horário116

foi aprovada. 8) Relatórios de estágio em Docência: Keiza Priscila Enes dos Santos,117

Damiana Antônia de Fátima Nunes, Lucas Santos Azevedo e André Vinícius118

Fernandes Ferreira: a professora Luciana apresentou os relatórios de estágio em119

docência dos discentes acima mencionados, todos avaliados positivamente pelos120

professores que orientaram as atividades de estágio. Desta maneira, os relatórios foram121

aprovados por unanimidade. 9) Situação do discente Pedro Ribeiro de Oliveira: a122

professora Luciana explicou que o discente Pedro é da turma de 2017/2 e que deveria123

ter defendido no semestre passado. Porém, o aluno pediu trancamento da matrícula no124

primeiro semestre de 2019 e por isso se inscreveu na qualificação no semestre no125

segundo semestre de 2019, tendo previsão de defesa para o início deste ano. Entretanto,126

o aluno apenas se inscreveu para o Seminário de Qualificação e não entregou127

documentação para agendamento e realização do mesmo até dezembro de 2019. Época128

em que a coordenação enviou e-mail ao aluno solicitando posicionamento. Como o129

discente não se manifestou na época, o colegiado enviou novo comunicado em janeiro,130

quando então o aluno se manifestou sobre sua situação, justificando que estava em131

afastamento médico e por isso não conseguiu dar continuidade as atividades do132

mestrado. O aluno apresentou atestado médico e solicitou novo prazo para finalizar o133

curso, uma vez que está melhor de saúde e tem previsão de retorno às atividades no134

início de março. Diante da situação, o colegiado solicitará posicionamento do orientador135

quanto à continuidade da orientação. O colegiado ressaltará que o prazo limite para136



conclusão do curso é dia 19/07/2020, quando completará 36 meses de matrícula. Após137

manifestação do orientador, o colegiado decidirá sobre a demanda do discente. 10)138

Encaminhamento para escolha de representante discente para comissão de bolsas:139

a professora Luciana explicou que com a defesa do discente Mairon, realizada no final140

de 2019, a comissão de bolsas está sem membro discente, desta maneira, é necessário o141

preenchimento desta vaga. A professora Luciana convidou o discente Lucas para142

participar, o mesmo aceitou. O colegiado referendou a indicação. 11) Planejamento143

para alocação de recursos PROAP 2020: a professora Luciana explicou que a PROPE144

solicitou o planejamento para alocação de recursos do PROAP 2020, tendo como base,145

os valores recebidos no ano passado para que quando os recursos forem liberados,146

sejam rapidamente alocados. Desta maneira, a coordenação fez uma previsão para147

alocação com base na utilização dos recursos no ano de 2019 e previsão já apresentada.148

A previsão foi analisada e aprovada. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de149

Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada150

pelos presentes. Divinópolis, quatro de fevereiro de dois mil e vinte. _______________151
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