
 

ATA DA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

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

CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dois dias do mês de abril de dois mil e 3 

vinte, às dez horas e doze minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato 4 

provocada pela pandemia causada pelo COVID-19, realizou-se a octagésima sexta reunião 5 

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

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

pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro, para cumprir a seguinte pauta: 1)Informes 8 

gerais: Comunicado CAPES sobre suspensão bancas de defesa, Plano de trabalho 9 

PPGBiotec e PROPE; 2) Indicação de co-orientador: Thaís Paula de Araújo/Prof. Ralph 10 

Gruppi Thomé, Keiza Priscila Enes dos Santos/Prof. Ralph Gruppi Thomé; 3) Solicitação 11 

para substituição de orientador: Wanderson Duarte Penido; 4) Remanejamento de bolsas; 5) 12 

Encaminhamento de tese para qualificação: Gilberto de Souza; 6) Encaminhamento de 13 

dissertação para defesa: José Paulo de Sales Lavareda; 7) Elaboração de edital para seleção 14 

de bolsistas DAE, 8) Prazo para entrega do projeto de pesquisa: Stela Marinho Fonseca. 15 

Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, 16 

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Alexsandro Sobreira Galdino e Jaqueline Maria 17 

Siqueira Ferreira e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a reunião, a professora 18 

Ana Hortência apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada com a seguinte alteração: 19 

exclusão do item 6) Encaminhamento de dissertação para defesa: José Paulo de Sales 20 

Lavareda. Iniciando pelo item 1) Informes gerais: Comunicado CAPES sobre suspensão 21 

bancas de defesa, Plano de trabalho PPGBiotec e PROPE: a professora Ana Hortência 22 

comunicou a todos que em função da pandemia vivida no país, a CAPES encaminhou 23 

normativa suspendendo a realização de bancas de defesa por 60 dias, o que foi seguido pelo 24 

professor Rafael e seu discente José Paulo, que optaram pelo adiamento da defesa e por isso 25 

o assunto foi retirado de pauta. A professora Ana apresentou o plano de trabalho do 26 

PPGBiotec informando sobre a realização do trabalho home office da secretaria. O plano de 27 

trabalho do PPGBiotec foi desenvolvido segundo orientações da n.º 113 da reitoria da UFSJ 28 

e também de acordo com a ordem de serviço n.º 001/2020 da PROPE, que regulamenta o 29 

Plano de Trabalho desta Pró-Reitoria e das unidades a ela vinculadas. A professora Ana 30 

também comunicou que segundo esta ordem de serviço, todas as qualificações foram 31 

suspensas, e por isso, o professor Eduardo e seu discente Gilberto adiaram a data da 32 

qualificação. Passando ao item 2) Indicação de co-orientador: Thaís Paula de 33 



 

Araújo/Prof. Ralph Gruppi Thomé, Keiza Priscila Enes dos Santos/Prof. Ralph 34 

Gruppi Thomé: a professora Ana Hortência apresentou os formulários de indicação de 35 

coorientador e justificativas apresentadas pelas alunas acima mencionadas e seu orientador. 36 

Explicou ainda que, após análise dos doutores indicados verificou-se que ambos atendem a 37 

pontuação mínima exigida para coorientação no Programa e por isso recomendou a 38 

aprovação das coorientações. A recomendação para que o professor Hélio Batista dos 39 

Santos seja coorientador da discente Keiza Priscila e a professora Ludmila Brighenti Silva 40 

seja coorientadora da discente Thaís Paula de Araújo foram aprovadas. No item 3) 41 

Solicitação para substituição de orientador: Wanderson Duarte Penido: a professora 42 

Ana Hortência apresentou o formulário para substituição de orientador do discente acima 43 

mencionado em que o mesmo justifica a necessidade da substituição de orientador em 44 

função da dificuldade de desenvolvimento do projeto, devido a dinâmica de tempo e 45 

distância entre orientador e orientado. Desta forma, o discente solicita a substituição de 46 

orientação do professor Gabriel Menezes pelo professor Daniel Bonoto. O formulário está 47 

assinado pelos dois docentes referendando a solicitação de substituição. Desta forma, o 48 

colegiado aprovou a substituição do orientador. Passando ao item 4) Remanejamento de 49 

bolsas: a professora Ana Hortência explicou que em função da liberação das bolsas DAE 50 

(Doutorado Acadêmico em Áreas Estratégicas) em que o projeto da professora Luciana foi 51 

contemplado com duas bolsas, uma de suas discentes já aprovadas no  último processo 52 

seletivo será atendida por essa bolsa e desta forma será liberada uma bolsa de doutorado da 53 

FAPEMIG. Atualmente, há uma discente de doutorado aprovada no último processo 54 

seletivo que ainda não foi contemplada com bolsa. Entretanto, discentes melhores 55 

classificados no processo seletivo foram contemplados com bolsa de doutorado de apenas 56 

01 (um) ano. Assim, o Colegiado precisa decidir como será feito o remanejamento das 57 

bolsas. Após análise da situação, decidiu-se que a bolsa FAPEMIG que será liberada pela 58 

discente Izabella Caputo, em função de sua contemplação com a bolsa DAE, será repassada 59 

para a discente Thaís Paula R. Gonçalves, que foi classificada em quinto lugar no último 60 

processo seletivo. Em função disso, a bolsa UFSJ de 12 meses, atualmente vinculada a 61 

discente Thaís será repassada para discente Júlia Antunes, última colocada no processo 62 

seletivo e que receberá a bolsa até fevereiro de 2021. No item 5) Encaminhamento de tese 63 

para qualificação: Gilberto de Souza: a professora Ana Hortência explicou que em função 64 

da ordem de serviço emitido pela PROPE, o professor Eduardo e o discente Gilberto 65 

deverão remarcar a data da realização da banca. Entretanto, como o formulário de 66 



 

encaminhamento já foi enviado com sugestão de banca, a mesma deverá ser analisada. A 67 

professora Ana Hortência apresentou o formulário de encaminhamento da banca de 68 

qualificação e dos demais documentos necessários para qualificação do discente de 69 

doutorado Gilberto de Sousa, em que o mesmo sugere como membros titulares da banca, o 70 

orientador, professor Eduardo Sergio da Silva e os doutores José Augusto Ferreira Peres 71 

Villar, Alexsandro Sobreira Galdino, Valeriana Valadares Lopes e ainda como membros 72 

suplentes os doutores Stênio Nunes Alves e Daniel Bonoto Gonçalves. Após análise da 73 

solicitação e dos membros indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, a 74 

sugestão de banca foi aprovada. Entretanto, verificou-se que os dois artigos encaminhados 75 

como pré-requisito para qualificação, não atendem ao Qualis exigido em normativa própria. 76 

Desta forma, quando da definição da nova data, o orientador e orientado poderão apenas 77 

comunicá-la por e-mail, desde que anexado o comprovante de submissão que atenda aos 78 

critérios estabelecidos na instrução normativa nº 001/2019. No item 7) Elaboração de 79 

edital para seleção de bolsistas DAE: a professora Ana Hortência explicou que as bolsas 80 

DAE devem ser vinculadas a discentes até o mês de agosto e que desta forma, os 81 

professores Luciana Alves Rodrigues, José Carlos, Alexsandro Galdino e Eduardo Sergio, 82 

contemplados nesta chamada estão desenvolvendo um edital de seleção que deverá ser 83 

referendado pelo Colegiado para publicação e seleção dos alunos. Explicou ainda que os 84 

professores estão usando como base o edital de seleção DAI (Doutorado Acadêmico para 85 

Inovação) desenvolvido pela PROPE e utilizado anteriormente, com prazos mais curtos, que 86 

permitirão a seleção a tempo da vinculação das bolsas. No item 8) Prazo para entrega do 87 

projeto de pesquisa: Stela Marinho Fonseca: a professora Ana explicou que esta demanda 88 

foi apresentada pela discente acima mencionada em função da indicação de orientador 89 

aprovada na última reunião do colegiado. De acordo com a discente, devido a pandemia 90 

causada pelo COVID-19 não houve oportunidade de encontrar-se pessoalmente com o 91 

orientador indicado Prof. Whocely Victor de Castro, e por isso houve um atraso na 92 

confecção do seu projeto de pesquisa, o que impossibilita a entrega no prazo determinado 93 

pela instrução normativa própria. Desta forma, a discente questionou a coordenação sobre a 94 

possibilidade de prorrogação de prazo. Após discussão sobre o tema, decidiu-se que a 95 

discente contará com uma prorrogação do prazo por mais 60 dias, tendo como data limite 96 

para entrega do projeto, dia 18/06/2020, impreterivelmente. Nada mais havendo a tratar, eu, 97 

Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, 98 

será assinada pelos presentes. Divinópolis, dois de abril de dois mil e vinte. ____________  99 


