
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2

CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dois dias do mês de junho de dois mil3

e vinte, às dez horas e dez minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de4

contato provocada pela pandemia causada pelo COVID-19, realizou-se a octagésima oitava5

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

(PPGBiotec), da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona7

Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro, para cumprir a seguinte8

pauta: 1) Informes gerais: a) Reunião do Colegiado de Pós-Graduação ocorrida em9

22/05/2020; b) Prêmio CAPES Tese - Edição 2020; c) Chamada CNPq n. 12/2020 -10

Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI e DAI); d) Nota Informativa CNPq11

sobre bolsas (25/05/2020); e) Resposta do discente Diego/Prof. Eduardo ao comunicado12

feito pelo Colegiado em 14/05/2020; 2) Uniformização da ata de defesa de dissertação e tese13

do PPGBiotec, decorrente de mudança no título do trabalho pela banca examinadora; 3)14

Levantamento acerca da prorrogação de bolsas UFSJ; 4) Análise das solicitações de15

prorrogação de bolsas CAPES; 5) Ratificação da prorrogação das inscrições para o Edital16

001/2020 - Doutorado em áreas estratégicas (DAE); 6) O que houver. Estiveram presentes17

na reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves18

Rodrigues dos Santos Lima, Alexsandro Sobreira Galdino e Jaqueline Maria Siqueira19

Ferreira e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a reunião, a professora Ana20

Hortência apresentou a pauta que após lida, foi aprovada com as seguintes modificações:21

inclusão nos informes gerais do item f) Pedidos de prorrogação de bolsas DAI e resposta22

CNPq; exclusão do item 2- Uniformização da ata de defesa de dissertação e tese do23

PPGBiotec, decorrente de mudança no título do trabalho pela banca examinadora e inclusão24

do item 6 - Prorrogação de bolsas FAPEMIG. Iniciando a reunião pelo item 1) Informes25

gerais: a) Reunião do Colegiado de Pós-Graduação ocorrida em 22/05/2020: Neste item26

a professora Ana Hortência informou que o novo pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o27

Prof. Stênio Nunes Alves, realizou uma reunião geral da pós-graduação para apresentar o28

plano de trabalho da nova gestão que se inicia e a composição da equipe da PROPE.29

Informou também sobre a) a possibilidade de aumento do direcionamento de recursos da30

PROPE para publicação; b) internacionalização dos Programas de Pós-Graduação da UFSJ,31

com a construção de páginas em inglês; c) autoavaliação dos Programas, conforme novas32

exigências da CAPES; d) possibilidade de prorrogação das bolsas UFSJ de mestrado e33



doutorado, devido a pandemia causada pela COVID-19. B) Prêmio CAPES Tese - Edição34

2020: a professora Ana Hortência comunicou que este ano a CAPES permitiu a participação35

no Prêmio CAPES Tese, de Programas de Pós-Graduação que tivessem pelo menos uma36

tese defendida em 2019, ao contrário dos anos anteriores. Assim, a secretaria do PPGBiotec37

encaminhou a todos os orientadores e-mail contendo o edital do Prêmio CAPES de TESE -38

Edição 2020 e as instruções para seleção interna da tese que representaria o PPGBiotec. O39

egresso Felipe Rocha Silva Santos, orientado da Profa. Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e40

co-orientado pelo Prof. Alex Taranto manifestou interesse em participar com a tese41

intitulada “Identificação de candidatos a antivirais contra Zika virus selecionados por análise42

in silico e in vitro” e enviou toda a documentação necessária para a seleção. Assim, devido43

ao curto prazo para a inscrição da tese no referido edital, a coordenação instituiu a comissão44

responsável pela conferência da documentação apresentada pelo egresso, composta pelas45

professoras Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima (presidente), Ana Gabriela Reis46

Solano e Ana Hortência Fonseca Castro, que também lavraram a ata conforme normatizado47

no referido edital, a qual foi anexada à inscrição. A inscrição foi realizada pela Profa. Ana48

Hortência, coordenadora do PPGBiotec no dia 23/05/2020. C) Chamada CNPq n. 12/202049

- Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI e DAI): A professora Ana50

explicou que a coordenação recebeu e-mail da PROPE com informações acerca da Chamada51

n.º 12/2020 do CNPq e esse e-mail foi repassado a todos os docentes do Programa. Aqueles52

que se interessarem em participar desta chamada deverão responder o e-mail diretamente a53

PROPE com algumas informações que foram solicitadas até o dia 04 de junho de 2020. D)54

Nota Informativa CNPq sobre bolsas (25/05/2020): a professora Ana relatou aos55

presentes as informações contidas na referida nota informativa para conhecimento. E)56

Resposta do discente Diego/Prof. Eduardo ao comunicado feito pelo Colegiado em57

14/05/2020: a professora Ana explicou que o discente Diêgo Carlos e seu orientador58

professor Eduardo, manifestaram-se em resposta ao comunicado do Colegiado,59

comprometendo-se em finalizar a obtenção dos créditos até o final deste ano e comunicaram60

ainda que providenciarão o agendamento da qualificação o mais breve possível. No dia61

01/06/2020, o discente Diêgo encaminhou ao Colegiado do PPGBiotec um plano de62

conclusão do curso contendo as etapas que ainda devem ser cumpridas e as datas previstas63

para a conclusão das mesmas. A qualificação está prevista para 14/10/2020, conclusão do64

artigo em 16/09/2020, conclusão dos créditos e a defesa para dezembro de 2020. F) Pedido65

de prorrogação de bolsas DAI e resposta do CNPq: a Profa. Ana Hortência explicou que66



em decorrência do Informe n. 4/2020 do CNPq, a respeito da possibilidade de solicitar67

prorrogação de bolsas em razão de situações decorrentes das limitações impostas pelas68

medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, a secretaria do PPGBiotec enviou aos69

bolsistas DAI e seus orientadores um e-mail comunicando àqueles que se interessassem em70

pleitear a referida prorrogação que encaminhassem a solicitação ao PPGBiotec. Foram71

recebidas as solicitações dos discentes Raquel Valinhas e Valinhas, Micheli dos Santos e72

Diego Fernandes Lívio, as quais foram encaminhadas à PROPE em 15/05/2020, para envio73

ao CNPq. Em 29/05/2020, a PROPE retornou à secretaria do Programa a resposta do CNPq ,74

indeferindo os pedidos com base nas alegações de que o "Programa Institucional de bolsas75

por quota" não inclui as bolsas que foram concedidas para projetos-piloto ou mediante76

Chamadas Públicas, que são os casos em que se enquadram as bolsas da Chamada DAI e77

que essa prorrogação se aplica somente às bolsas que estariam se encerrando nos próximos78

2 ou 3 meses. Passando ao item 2) Levantamento acerca da prorrogação de bolsas UFSJ:79

a professora Ana Hortência explicou que em atenção a demanda da PROPE, a coordenação80

solicitou aos bolsistas UFSJ que encaminhassem solicitação formal de prorrogação,81

contendo informações detalhadas a respeito da necessidade da prorrogação da bolsa. Estas82

solicitações foram avaliadas pela Comissão de Bolsas que deferiu os pedidos dos discentes83

Damiana Antônia de Fátima Nunes, Fernanda Moura Alves, Júlia Antunes Tavares Ribeiro,84

Lívia Ramos Santiago, Luana Cristina Diniz Santos e Vinícius Souza Tarabal. A estimativa85

foi encaminhada a PROPE. Relativo ao item 3) Análise das solicitações de prorrogação86

de bolsas CAPES: a professora Ana comunicou que doze bolsistas CAPES do PPGBiotec87

apresentaram solicitação de prorrogação da bolsa pelo período de 03 meses, atendendo aos88

critérios previamente elaborados pela Comissão de Bolsas do Programa. As solicitações89

foram analisadas pela Comissão de Bolsas, que é composta pelo próprio Colegiado, e após90

análise das mesmas, foram emitidos pareceres favoráveis a aprovação das solicitações dos91

discentes: Leiliane Campos de Carvalho, André Vinícius Fernandes Ferreira, Sara Thamires92

Dias da Fonseca, Viviana Rodrigues Cardoso, Fernanda Alice de Oliveira, Thaís Paula de93

Araújo, Edilene da Silva Santos, Raíssa Cristina Dias Graciano, Luisa Ferreira da Cruz,94

Nayara Lisandra Leal e Gabriela Francine Martins Lopes. A solicitação da discente Nathália95

Hiratsuka Camilo foi indeferida, devido a bolsa da discente ter sido concedida em caráter96

excepcional pela comissão de bolsas, por um período máximo de 12 meses, pelo fato da97

discente possuir vínculo empregatício e para se preservar essa cota de bolsa para o98

Programa, conforme ata da vigésima reunião extraordinária do PPGBiotec, ocorrida em 2499



de março de 2020. Desta forma, a prorrogação será comunicada a PROPE para que seja100

providenciada a inclusão da informação no sistema de bolsas CAPES. Passando ao item 4)101

Ratificação da prorrogação das inscrições para o Edital 001/2020 - Doutorado em102

áreas estratégicas (DAE): a professora Ana Hortência explicou que o prazo para inscrições103

no edital DAE expirou sem que houvessem inscritos para todos os projetos que ofereciam104

vagas. Explicou ainda que o CNPq estendeu o prazo para vinculação das cotas até novembro105

de 2020. Desta forma, como o Programa terá um tempo maior para finalizar o processo106

seletivo, optou-se pela prorrogação no prazo para inscrição por um período de quinze dias.107

Desta forma, a divulgação poderá ser ampliada o que aumentará a possibilidade de108

ocupação de todas as cotas disponíveis. Assim, o item foi incluído para que o Colegiado109

ratifique a prorrogação dos prazos do referido edital, conforme Retificação n.º 02, publicada110

25/05/2020 na página do Programa. A retificação foi aprovada. No item 6) Prorrogação de111

bolsas FAPEMIG: a professora Ana Hortência explicou que o PPGBiotec recebeu um e-112

mail da PROPE no dia 27/05/2020, informando a possibilidade de prorrogação das bolsas113

FAPEMIG, em virtude da publicação da Portaria PRE n. 20/2020, que dispõe sobre a114

prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e doutorado no115

âmbito do Programa de apoio à pós-graduação – PAPG/FAPEMIG. A prorrogação deverá116

ser informada já na próxima chancela de bolsas da FAPEMIG, com prazo máximo no dia 05117

de junho de 2020. Para agilizar os trabalhos, a coordenação enviou um e-mail aos bolsistas118

FAPEMIG solicitando que se manifestassem acerca da intenção da prorrogação, por meio119

do envio de um documento contendo as informações relacionadas as circunstâncias120

contempladas no Artigo 3, da referida Portaria e exigidas pelo órgão de fomento. Os121

interessados apresentaram o pedido até o dia 31/05/2020. Desta forma, a Comissão de122

Bolsas, que é o próprio Colegiado, fez a análise das solicitações e emitiu parecer favorável123

às solicitações de prorrogação dos discentes Keiza Priscila Enes dos Santos, Pablo Felipe124

Rodrigues Gonçalves, Anderson Kelvin Saraiva Macedo e Thaís Paula Rodrigues125

Gonçalves, por um período de três meses. As solicitações foram deferidas, uma vez que126

contemplavam uma ou mais circunstâncias previstas no Art. 3º da Portaria 20/2020 da127

FAPEMIG. A decisão será comunicada a PROPE pela coordenação. Nada mais havendo a128

tratar, eu, Ana Hortência Fonseca Castro, lavrei a presente ata que depois de lida, se129

aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dois de junho de dois mil e vinte.130
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