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ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às
treze horas e trinta e cinco minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato
provocada pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a nonagésima primeira reunião
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), da
Universidade Federal de São João del-Rei - Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela
Professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, para cumprir a seguinte pauta: 1 - Informes:
Informações sobre língua estrangeira e diploma - MEMO SEPPG; 2 - Pedido de mudança de projeto da
Leiliane Campos de Carvalho; 3 - Termos de uso de laboratório; 4 - Matrícula para candidatos
selecionados no DAE; 5 - Processo seletivo 2021; 6 - Pedido de descredenciamento da professora
Gisele Rodrigues da Silva; 7 - Apresentação das Instruções Normativas 001/2019 e 002/2019 alteradas.
Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima,
Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Gustavo Henrique Ribeiro Viana e o discente
Lucas Santos Azevedo. Dando início a reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que, após lida,
foi aprovada com as seguintes inclusões: item 8 - Pedido de aproveitamento de créditos da discente
Júlia Antunes Tavares Ribeiro, item 9 - Pedido de dispensa do estágio em docência do discente Sérgio
Araújo Andrade e item 10 - Encaminhamento de tese para qualificação da discente Damiana Antônia
de Fátima Nunes / Prof. José Carlos de Magalhães. Iniciando a reunião pelo item 1) Informes:
Informações sobre língua estrangeira e diploma - MEMO SEPPG: a professora Luciana explicou
que recebeu recentemente um parecer técnico do Setor de Processamento da Pós-Graduação,
orientando que para emissão dos diplomas de mestrado e doutorado é essencial o envio do documento
de identidade RG, não sendo aceitos carteira nacional de habilitação ou outros. Informou ainda que a
proficiência em língua estrangeira deve ser registrada no histórico dos discentes para fins de
comprovação, independente se a proficiência for comprovada por outros certificados ou a prova seja
realizada pelo programa. Orienta ainda que para o mestrado é exigido proficiência em uma língua
estrangeira e para doutorado, em duas. Explicou ainda que consultou a PROPE a este respeito e que foi
informada que estão providenciando alterações no regulamento geral para se adequar a essa orientação,
desta forma, o programa aguardará a alteração das normas internas para cumprimento da exigência de
duas proficiência em duas línguas para o doutorado. Passando ao item 2) Pedido de mudança de
projeto da Leiliane Campos de Carvalho: a professora Luciana apresentou o pedido de mudança de
projeto de pesquisa enviado pela discente Leiliane Campos de Carvalho e seu orientador, professor
Gabriel de Menezes Yazbeck, bem como a justificativa para mudança. A professora apresentou também
a avaliação do projeto que foi realizada pelo professor Daniel Bonoto, o relator que acompanhou o
projeto e os relatórios da discente até o momento. Após análise da documentação mencionada, com
base no parecer emitido pelo professor relator, o colegiado deferiu o pedido por unanimidade. Relativo
ao item 3) Termos de opção pelo trabalho presencial de pesquisa (uso de laboratório): a professora
Luciana explicou que a Resolução n.º009/2020 do CONEP, que trata do Ensino Remoto Emergencial,
prevê a utilização dos laboratórios de pesquisa para desenvolvimento de trabalhos presenciais, desde
que justificados pelo orientador, com anuência da diretoria do Campus e autorizados pelo Colegiado do
programa, todos os alunos que optarem por estas atividades devem apresentar termo de compromisso
assinado. Desta forma, o colegiado recebeu alguns pedidos de alunos que desejam dar continuidade aos
trabalhos de pesquisa presenciais. Após análise da resolução supra citada, dos documentos apresentados
pelos alunos e orientadores, o colegiado decidiu pelo deferimento dos pedidos e autorização das
atividades dos seguintes alunos/orientadores: discentes da professora Ana Hortência: Sara Thamires
Dias da Fonseca e Viviana Rodrigues Cardoso; discente do professor José Carlos: Damiana Antônia de
Fátima Nunes; discentes do professor Daniel Bonoto: Júlia Antunes Tavares Ribeiro e Raquel Valinhas
e Valinhas; discente do professor Gabriel: Leiliane Campos de Carvalho; discentes do professor
Alexsandro Galdino: Michelli dos Santos, André Vinícius Fernandes Ferreira; discente do professor
Gustavo Viana: Jaqueline França Sousa; discente da professora Jaqueline Ferreira: Gabriela Francine
Martins Lopes; discente da professora Luciana Alves: Lucas Santos Azevedo; discente do professor
Paulo Granjeiro: Vinícius Souza Tarabal; discente do professor Ralph Thomé: Keiza Priscila Enes dos
Santos. O professor Alexsandro Galdino enviou solicitação para dois discentes que não são vinculados
ao programa e por isso não foram autorizadas. Os pedidos dos alunos ingressantes de 2020 também não
foram aprovados, uma vez que a retomada foi autorizada em carater excepcional para projetos em etapa
final, desta forma o colegiado determinou que apenas serão autorizados alunos que tenham concluído
pelo menos um semestre letivo para mestrado e dois semestres para o doutorado. Passando ao item 4)
Matrícula para candidatos selecionados no DAE: a professora Luciana explicou que a PROPE e o
SEPPG informaram que o sistema de matrícula ficará aberto durante o restante do ano, para que cada
programa determine sua própria data de matrícula afim de atender demandas específicas de editais para
agências de fomento. Deste forma, o colegiado definiu que a matrícula para os ingressantes do DAE



será no dia 04/11/2020. No item 5) Processo seletivo 2021: em relação ao processo seletivo para novos
alunos, a professora Luciana explicou que o programa terá liberação de bolsas no próximo ano em
função do prazo de bolsas de mestrado e doutorado e que por isso seria interessante fazer uma nova
seleção. Entretanto, diante da situação atual em que vivemos, esse não seria o momento ideal para um
processo seletivo. Após breve discussão, o colegiado decidiu que trabalhará na construção do edital,
mas aguardará o início do próximo ano para estabelecer datas e divulgar o edital. Relativo ao item 6)
Pedido de descredenciamento da professora Gisele Rodrigues da Silva: a professora Luciana fez a
leitura do pedido de descredenciamento da professora Gisele, que justificou não ter mais orientação
ativa no programa e por estar atualmente vinculada a outra instituição de ensino deseja concluir seus
trabalhos como colaboradora neste programa. O colegiado ciente da vontade da professora, concorda
com seu pedido, mas lamentou muito a perda da colaboradora. No item 7) Apresentação das
Instruções Normativas 001/2019 e 002/2019 alteradas: os professores Gustavo e Luciana fizeram a
leitura das principais mudanças realizadas nas referidas instruções normativas que já foram lidas por
todos os membros e referendadas. Desta forma, o colegiado aprovou as alterações e novas normativas
serão publicadas com a redação atual. Passando ao item 8) Pedido de aproveitamento de créditos da
discente Júlia Antunes Tavares Ribeiro: o discente Lucas, relator do pedido apresentou as
solicitações da discente, corroboradas por seu orientador, para aproveitamento de 02 créditos
obrigatórios e 10 créditos optativos, cursados no próprio programa na condição de discente de
mestrado. Após análise da documentação e das normas que regulamentam esta matéria, o relator emitiu
parecer favorável ao aproveitamento. O parecer foi aprovado por unanimidade. No item 9) Pedido de
dispensa do estágio em docência do discente Sérgio Araújo Andrade: o professor Ralph, relator do
pedido, apresentou a solicitação do discente de doutorado para ser dispensado do Estágio em Docência
II, em função de já exercer atividade docente em nível superior. Após análise da documentação
apresentada pelo discente e das normas que regulamentam esta matéria, o relator emitiu parecer
favorável a dispensa. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 10)
Encaminhamento de tese para qualificação da discente Damiana Antônia de Fátima Nunes / Prof.
José Carlos de Magalhães: a professora Luciana apresentou o formulário de encaminhamento de
defesa de tese da discente de doutorado acima mencionada, em que a mesma sugere a realização da
banca no dia 23/10/2020 às 09h00 tendo como membros titulares da banca, o orientador José Carlos de
Magalhães, sua co-orientadora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e os doutores Bruno Eduardo
Fernandes Mota, Leonardo Camilo de Oliveira e Ana Hortência Fonseca Castro. E ainda como
membros suplentes as doutoras Cíntia Lopes de Brito Magalhães e Daniela Leite Fabrino. Após análise
da solicitação, dos documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais
na área da pesquisa, a sugestão de banca, dia e horário foram aprovados. Nada mais havendo a tratar,
eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será
assinada pelos presentes. Divinópolis, 14 de setembro de dois mil e vinte.
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