
 

ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

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

DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos onze dias do mês de março de 3 

dois mil e vinte, às dez horas e quatro minutos, na sala de reuniões do Bloco C, do 4 

Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a octagésima quinta reunião 5 

ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), 6 

da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, 7 

presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro, para cumprir a seguinte pauta: 8 

1) Informes gerais: Situação de bolsas do programa, concurso professor visitante, DAE, 9 

justificativa do discente Gilberto de Souza; 2) Pedido de aproveitamento de créditos: 10 

Gabriela Francine Martins Lopes; 3) Pedido de prorrogação de prazo: José Paulo de 11 

Sales Lavareda; 4) Indicação de co-orientador: Gabriela Francine Martins Lopes / Profa. 12 

Jaqueline Maria, Fernanda Alice de Oliveira/Prof. Fernando de Pilla Varotti; 5) 13 

Confirmação das orientações dos discentes ingressantes em 2020/1 e indicação de 14 

orientador para a discente Stela Marinho Fonseca, 6) Adequação da IN 002/2016 - 15 

Estágio em Docência; 7) Critérios para utilização dos recursos PROAP 2020; 8) 16 

Situação do discente Pedro Ribeiro de Oliveira e informe sobre consulta à PROPE; 9) 17 

Comissão de Bolsas PPGBiotec; 10) Pedidos de auxílio financeiro para 18 

publicação/revisão de artigo científico: Profa. Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Profa. 19 

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima. Estiveram presentes na reunião os seguintes 20 

professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima 21 

e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Lucas Santos Azevedo. O professor 22 

Alexsandro Sobreira Galdino justificou ausência. Dando início a reunião, a professora 23 

Ana Hortência apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada com as seguintes 24 

inclusões: item 2) pedido de aproveitamento de créditos dos discentes Jaqueline França 25 

Sousa e Sergio Araujo Andrade; item 4) indicação de co-orientação do discente Tiago 26 

Alves de Oliveira / Prof. Alex Gutterres Taranto; item 11) Pedido de anuência da 27 

professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro. Iniciando pelo item 1) Informes 28 

gerais: Situação de bolsas do programa, concurso professor visitante, DAE, 29 

justificativa do discente Gilberto de Souza: a professora Ana apresentou a situação 30 

atual de bolsas do programa, e ressaltou que, após distribuição de bolsas para este ano, 31 

realizadas pela UFSJ, FAPEMIG e possivelmente CAPES, o programa não perdeu 32 

bolsas, mantendo todas as cotas, e ainda ganhando algumas bolsas de cota anual. Desta 33 

forma, a cada ano, o programa poderá manter, aumentar ou diminuir o número de 34 



 

bolsas, de acordo com o número de ingressantes, titulados e nota do programa. O 35 

sistema CAPES está fechado para implementação de bolsas, mas a previsão é que seja 36 

liberado brevemente. Em relação ao concurso para professor visitante o pró-reitor de 37 

pesquisa e pós-graduação André Luiz Motta informou que o concurso para professor 38 

visitante não será lançado, uma vez que não há previsão de recursos financeiros para 39 

contratação. A professora Ana explicou ainda sobre o DAE, edital de seleção para 40 

Doutorado em Áreas Estratégicas, cujos alunos assumirão as bolsas do CNPQ, que 41 

deverão ser implementadas no início do segundo semestre de 2020, em atendimento aos 42 

projetos aprovados em Chamada Específica, em que os professores Luciana Alves, 43 

Alexsandro Galdino, José Carlos e Eduardo Sergio foram contemplados. Em relação a 44 

justificativa do discente Gilberto de Souza, a professora Ana Hortência, fez a leitura de 45 

um e-mail enviado pelo aluno, em que o mesmo justifica o não cumprimento do prazo 46 

para qualificação determinado pelo colegiado, em função de viagem de férias de seu 47 

orientador e informa que assim que seu orientador retornar de férias, o que, segundo o 48 

aluno, aconteceria dia 02/03/2020, ele procuraria o programa para dar andamento no 49 

processo de agendamento da qualificação. Após breve discussão, decidiu-se por 50 

conceder um último prazo para o discente, informando a ele e seu orientador que a 51 

qualificação deverá ocorrer, impreterivelmente até o dia 31/03/2020. De toda forma, o 52 

colegiado ressalta que esta decisão foi tomada com a finalidade de preservar o programa 53 

e será advertido ao discente e orientador que eles estão inadimplentes com o programa. 54 

Passando ao item 2) Pedido de aproveitamento de créditos: Gabriela Francine 55 

Martins Lopes, Jaqueline França Sousa e Sergio Araujo Andrade: o discente Lucas, 56 

relator dos pedidos de aproveitamento de créditos dos discentes acima mencionados, 57 

apresentou parecer positivo ao aproveitamento de: 03 créditos optativos para a discente 58 

Gabriela Francine Lopes; 03 créditos obrigatórios e 19 créditos optativos para a discente 59 

Jaqueline; e 01 crédito optativo para o discente Sérgio. Segundo o relator, todos os 60 

pedidos atenderam os critérios estabelecidos pela instrução normativa própria. Após 61 

análise dos documentos, o parecer foi aprovado. No item 3) Pedido de prorrogação de 62 

prazo: José Paulo de Sales Lavareda: a professora Ana Hortência apresentou o pedido 63 

e justificativa para prorrogação de prazo do discente José Paulo referendado por seu 64 

orientador. A sugestão é que a banca aconteça no dia 29/04/2020 às 13h15. Após 65 

análise do pedido, o mesmo foi aprovado e a prorrogação foi concedida. Relativo ao 66 

item 4) Indicação de co-orientador: Gabriela Francine Martins Lopes / Profa. 67 

Jaqueline Maria, Fernanda Alice de Oliveira/Prof. Fernando de Pilla Varotti e 68 



 

Tiago Alves de Oliveira / Prof. Alex Gutterres Taranto: A  professora Ana Hortência 69 

apresentou os formulários de indicação de co-orientador dos discentes acima 70 

mencionados. Após análise dos doutores indicados, de acordo com a instrução 71 

normativa própria, as seguintes co-orientações foram aprovadas: Gabriela Francine/ 72 

Luciana Lara dos Santos, Fernanda Alice/ Amanda Luisa da Fonseca, Tiago Alves de 73 

Oliveira/Alisson Marques da Silva. No item 5) Confirmação das orientações dos 74 

discentes ingressantes em 2020/1 e indicação de orientador para a discente Stela 75 

Marinho Fonseca: A professora Ana Hortência apresentou o nome dos discentes que se 76 

matricularam neste primeiro semestre de 2020 e seus orientadores, de acordo com ficha 77 

de matrícula assinada. A professora explicou ainda que a discente Stela Marinho 78 

Fonseca não indicou orientador no ato da matrícula, e que por isso, o colegiado deverá 79 

indicar um, de acordo com a lista de oferta de vagas no último processo seletivo. A 80 

professora explicou ainda que conversou com o professor Whocely Vitor de Castro, que 81 

ainda não orientou alunos no programa no quadriênio 2017-2020, verificando seu 82 

interesse em orientar a discente. Desta forma, o colegiado decidiu por indicar o 83 

professor Whocely para ser orientador da discente, que deverá ser comunicada para 84 

início imediato das atividades, e aprovar as demais orientações indicadas. Passando ao 85 

item 6) Adequação da IN 002/2016 - Estágio em Docência: a professora Luciana 86 

explicou que a referida instrução normativa precisou passar por alterações para se 87 

adequar as normas da CAPES e UFSJ. A principal mudança refere-se ao prazo do 88 

estágio em docência, que deve ser de dois semestres para os discentes de doutorado. 89 

Após leitura da proposta de instrução, a mesma foi aprovada por unanimidade e deve 90 

ser publicada ainda esta semana. No item 7) Critérios para utilização dos recursos 91 

PROAP 2020: a professora Ana Hortência apresentou os critérios a serem utilizados 92 

para concessão de auxílios utilizando os recursos PROAP 2020. Explicou que manteve 93 

basicamente as mesmas normas do ano passado, com pequenas alterações para se 94 

adequar as normas da UFSJ e CAPES. Após leitura do documento, os critérios foram 95 

aprovados. O documento aprovado está anexo a esta ata. No item 8) Situação do 96 

discente Pedro Ribeiro de Oliveira e informe sobre consulta à PROPE: a professora 97 

Ana Hortência, explicou que após solicitação do discente Pedro para dar continuidade 98 

aos estudos a partir de março deste ano, a coordenação procurou o orientador, professor 99 

Ralph para verificar se o aluno conseguiria defender até julho, quando completa 36 100 

meses de matrícula, que é o prazo máximo para integralização do mestrado. O 101 

orientador acredita que este prazo seja insuficiente, pois, provavelmente, o discente 102 



 

precisaria de um ano para finalizar o trabalho. Diante disso, a coordenação encaminhou 103 

consulta à PROPE sobre esta possibilidade. A professora Ana Hortência fez a leitura da 104 

resposta à essa consulta, emitida pela PROJU. Após algumas considerações, o colegiado 105 

decidiu por encaminhar resposta ao discente, com cópia ao  orientador, informando que 106 

conforme resolução 062/2011 do CONSU, seção IV, artigo 18, o prazo máximo para 107 

defesa é até julho de 2020. Caso a defesa não ocorra até este prazo, será aberto um 108 

processo administrativo para desligamento do discente do programa. Passando ao item 109 

9) Comissão de Bolsas PPGBiotec: A professora Ana Hortência explicou que a 110 

comissão de bolsas do PPGBiotec está em desacordo com a legislação vigente e desta 111 

forma, a partir desta data, o Colegiado deliberou que a Comissão de Bolsas do 112 

PPGBiotec será representada pelo próprio Colegiado do Programa. Ressaltou-se ainda 113 

que a distribuição de bolsas para os alunos ingressantes em 2020 foi realizada de acordo 114 

com a ordem da classificação no processo seletivo e com a disponibilidade de bolsas no 115 

momento da implementação e ainda que os documentos foram assinados pela 116 

coordenação em função da indefinição em relação a nova comissão de bolsas. No item 117 

10) Pedidos de auxílio financeiro para publicação/revisão de artigo científico: 118 

profa Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Luciana Alves Rodrigues dos Santos 119 

Lima: a professora Ana Hortência apresentou os pedidos de pagamento de auxílio 120 

financeiro na condição de restituição das professoras acima mencionadas, que 121 

solicitaram auxílio para revisão/publicação de artigo científico. Após análise dos 122 

pedidos, dos documentos apresentados e dos critérios anteriormente estabelecidos, os 123 

pedidos foram aprovados conforme descrito a seguir: professora Jaqueline Maria 124 

Siqueira Ferreira receberá auxílio para publicação dos seguintes artigos científicos: 125 

“Efficacy of curcumin in the treatment of experimental vulvovaginal candidiasis” e 126 

“synthesis, characterization and antimicrobial activity of new Cu (II), CO(II) and Sn (II) 127 

complexes with the sodium hydrotris(2-mercaptothiazolyl) borate ligand” publicados 128 

em revistas qualis B2.  A professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima 129 

receberá auxílio para revisão do artigo científico “Assessment of allelopathic, cytotoxic, 130 

genotoxic and antigenotoxic potential of Smilax brasiliensis Sprengel leaves” aceito 131 

para publicação em revista qualis A2. 11) Pedido de anuência da professora Rosy 132 

Iara Maciel de Azambuja Ribeiro: a professora Ana Hortência apresentou pedido de 133 

anuência da professora Rosy Iara para permanecer como coordenadora do laboratório de 134 

Patologia Experimental. Com base na experiência profissional da docente e em sua 135 

excelente atuação como coordenadora do referido laboratório, o colegiado do programa 136 



 

decidiu por acatar a solicitação e desta maneira, encaminhará decisão a direção do 137 

Campus dando anuência solicitada. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de 138 

Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada 139 

pelos presentes. Divinópolis, onze de março de dois mil e vinte. 140 

__________________________________________ 141 

______________________________________________________________________ 142 

______________________________________________________________________ 143 

______________________________________________________________________ 144 

______________________________________________________________________  145 


