
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 72 / 2020 - PPGBiotec (13.04) 
 
Nº do Protocolo: 23122.021745/2020-83

Divinópolis-MG, 23 de novembro de 2020.

ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos seis dias do mês de outubro de dois
mil e vinte, às quinze horas e trinta e quatro minutos, por meio de acesso remoto,
devido à restrição de contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19,
realizou-se a nonagésima segunda 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)
Encaminhamento de dissertação para defesa: Vinícius Souza Tarabal / Prof. Paulo
Afonso Granjeiro; Lucas Santos Azevedo / Profa Luciana Alves Rodrigues dos
Santos Lima; 2) Encaminhamento de tese para qualificação: Sérgio Araújo Andrade/
Prof. Fernando de Pilla Varotti; 3) Desligamento do discente Pedro Ribeiro de
Oliveira; 4) Edital de seleção para ingresso em 2021. 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: 5)
pedido de prorrogação de prazo do discente Jairo Batista Netto. Iniciando a reunião
pelo item 1) Encaminhamento de dissertação para defesa: Vinícius Souza
Tarabal / Prof. Paulo Afonso Granjeiro; Lucas Santos Azevedo / Profa Luciana
Alves Rodrigues dos Santos Lima: a professora Luciana apresentou o formulário
de encaminhamento de banca de defesa de dissertação do discente de mestrado
Vinícius Souza Tarabal, em que o mesmo sugere a realização da banca no dia
16/10/2020 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor
Paulo Afonso Granjeiro e os doutores Adriano Guimarães Parreira e José Antônio da
Silva. E ainda como membro suplente a doutora Juliana Teixeira de Magalhães. Em
seguida, o professor Ralph apresentou o formulário de encaminhamento de defesa
de dissertação do discente de mestrado Lucas Santos Azevedo, em que o mesmo
sugere a realização da banca no dia 27/10/2020 às 13h30 tendo como membros
titulares da banca, a orientadora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e os
doutores Mairon César Coimbra e Melissa Grazielle Morais. E ainda como membro
suplente o doutor Adriano Guimarães Parreira. Após análise das solicitações, dos
documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais
na área da pesquisa, as sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas.
Passando ao item 2) Encaminhamento de tese para qualificação: Sérgio Araújo
Andrade/ Prof. Fernando de Pilla Varotti: a professora Jaqueline Maria apresentou
o formulário de encaminhamento para Seminário de Qualificação de tese do discente
de doutorado Sérgio Araújo Andrade em que o mesmo sugere a realização da banca
no dia 27/10/2020 às 09h00 tendo como membros titulares da banca, seu orientador,
Fernando de Pilla Varotti e os doutores Ralph Gruppi Thomé, Amanda Luisa da
Fonseca, Silmara Nunes Andrade. E ainda como membros suplentes os doutores
Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Fábio Vieira dos Santos. 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 foi
aprovada. Relativo ao item 3) Desligamento do discente Pedro Ribeiro de
Oliveira: a professora Luciana explicou que o referido discente ingressou no
programa em agosto de 2017, desta forma, seu prazo para conclusão do curso,
mesmo com todas as prorrogações possíveis, julho de 2020, por isso, recomenda o
desligamento do discente. Associa-se a isso, o fato de o aluno não estar matriculado
em qualquer atividade no primeiro semestre de 2020. É de conhecimento do
colegiado que o Pedro Ribeiro de Oliveira passou por problemas de saúde no
período em que esteve matriculado no curso de mestrado junto ao PPGBiotec.
Entretanto, mesmo com algumas oportunidades oferecidas, o mesmo não conseguiu
encerrar seus estudos. Por isso, o desligamento é a única alternativa possível. Neste
momento, a professora Luciana, passou a palavra ao professor Ralph, orientador do
aluno que se manifestou favorável ao desligamento, uma vez que o discente não tem
condições de finalizar os estudos em um curto período de tempo e considerando que
seu prazo legal já encerrou-se. Após breve discussão, o colegiado aprovou por
unanimidade o desligamento do referido aluno. No tem 4) Edital de seleção para



ingresso em 2021: a professora Luciana apresentou o edital de seleção para
ingresso de alunos em 2021, já com alterações sugeridas por todos os membros do
colegiado. Após algumas ponderações a respeito de datas e sugestão de nomes
para composição das bancas de seleção, o edital foi aprovado. Passando ao item 5)
Pedido de prorrogação de prazo: Jairo Batista Netto/Profa Rosy Iara Maciel de
Azambuja Ribeiro: a professora Luciana apresentou o pedido e justificativa para
prorrogação de prazo pelo período de seis meses, do discente Jairo Batista Netto,
orientado pela professora Rosy Iara que referendou o pedido. Após análise do pedido
e justificativa, o mesmo foi aprovado pelo colegiado. 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, 06 de outubro de dois mil e
vinte.
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