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ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos três dias do mês de novembro de dois mil 
e vinte, às quatorze horas, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato provocada 
pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a nonagésima terceira 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) Pedido de 
prorrogação de prazo do discente André Vinícius Fernandes Ferreira/Prof. Alexsandro 
Galdino; 2) Pedido de auxílio para tradução/publicação de artigo: Profa Jaqueline Maria 
Siqueira Ferreira e Prof. Daniel Bonoto Gonçalves; 3) Pedidos de compra de materiais com 
recursos PROAP: Prof. Daniel Bonoto, Prof. Gabriel Menezes, Prof. Paulo Granjeiro, Prof. 
Joaquim Duarte, Profa Ana Hortência Fonseca, Profa. Jaqueline Maria Ferreira. 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 a seguinte inclusão: 4) Pedido de auxílio para 
participação em evento científico: Gabriela Francine Martins Lopes. Iniciando a reunião pelo 
item 1) Pedido de prorrogação de prazo do discente André Vinícius Fernandes 
Ferreira/Prof. Alexsandro Galdino: a professora apresentou o pedido de prorrogação do 
prazo para qualificação do discente acima mencionado, em que ele e seu orientador justificam
a solicitação em função de imprevistos causados pela pandemia, que impossibilitaram a 
execução de experimentos em bancada. Diante da solicitação e justificativa, o pedido foi 
aprovado. Passando ao item 2) Pedido de auxílio para tradução/publicação de artigo: Profa 
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: o professor Ralph, 
que analisou os pedidos e documentos encaminhados, apresentou parecer favorável ao pedido 
de auxílio para pagamento de tradução do artigo científico Identification of a Potential Zika 
virus Inhibitor Targeting NS5 Methyltransferase Using Virtual Screening and Molecular 
Dynamics Simulations, aceito para publicação  na revista: Journal of Chemical Information 
and Modeling, que representa qualis A2 na área da Biotecnologia da professora Jaqueline 
Maria Siqueira Ferreira, pois o pedido atendeu todos os critérios estabelecidos pelo programa. 
Para o pedido de auxílio do professor Daniel Bonoto Gonçalves para publicação do artigo
científico "The use of bioinformatics tools to characterize a hypothetical protein from 
Penicillium Rubens" aceito para publicação na revista: Genetics and Molecular Research, que 
representa qualis B2 na área de Biotecnologia, o parecer foi desfavorável, uma vez que o artigo 
não atendeu o critério estabelecido no item III do artigo 1º dos Critérios para Concessão de 
Auxílio Financeiro a Pesquisador e Discente - Ano 2020 do programa. Os pareceres foram 
aprovados por unanimidade. Relativo ao item 3) Pedidos de compra de materiais com 
recursos PROAP: Prof. Daniel Bonoto, Prof. Gabriel Menezes, Prof. Paulo Granjeiro, 
Prof. Joaquim Duarte, Profa Ana Hortência Fonseca, Profa. Jaqueline Maria Ferreira: a 
professora Luciana explicou que com a liberação da segunda parcela dos recursos PROAP 
2020 foram alocados valores para aquisição de material de consumo para pesquisa, e 
estabelecido um prazo para solicitação, em função do encerramento da execução financeira 
estabelecida pela universidade. O PPGBiotec recebeu pedidos de seis professores para 
aquisição de materiais, sendo que após análise prévia das solicitações, o Colegiado decidiu por 
atender a todos os pedidos. Desta forma, as solicitações foram apresentadas, todos os 
documentos necessários apresentados, e por isso a recomendação é de aprovação dos pedidos. 
Após análise, os pedidos foram deferidos. Passando ao item 4) Pedido de auxílio para 
participação em evento científico: Gabriela Francine Martins Lopes: a professora Luciana 
apresentou o pedido de auxílio para participação em evento nacional da discente acima 
mencionada. Após análise da documentação apresentada, decidiu-se pelo deferimento do 
pedido, pois o mesmo atendeu todos os critérios estabelecidos para concessão do auxílio. 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, 03 de novembro de dois mil e 
vinte.
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