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ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. No primeiro dia do mês de dezembro 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 quarta 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) Proposta de alteração
da Instrução Normativa nº 002/2018, 2) Solicitação para aproveitamento de créditos
dos discentes: Ranieli Paiva Lopes, Izabela Caputo Assis Silva, Lucas Santos
Azevedo, Thaís Paula Rodrigues Gonçalves e Raíssa Cristina Dias Graciano; 3)
Termos de uso de laboratório das discentes: Luísa Ferreira da Cruz, Edilene da Silva
Santos, Lívia Ramos Santiago e Nayara Lizandra Leal Cardoso; 4) Autoavaliação; 5)
Oferta de disciplinas no modo "Atividades Acadêmicas Emergenciais" no segundo
semestre de 2020. 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: no item 3) discente Karen Sartori
Jeunon Gontijo, item 6) Indicação de co-orientação: Diego Carlos Andrade Pereira, 7)
Encaminhamento de banca de qualificação: Diego Carlos Andrade Pereira e Nathália
Hiratsuka Camilo, item 8) Encaminhamento de banca para defesa: José Antônio
Ribeiro Neto, item 9) Encaminha relatório de estágio em docência: Damiana Antônia
de Fátima Nunes, 10) Pedido de dispensa do estágio em docência: Jairo Batista
Netto. Iniciando a reunião pelo item 1) Proposta de alteração da Instrução
Normativa nº 002/2018: a professora Luciana apresentou algumas sugestões de
alterações na instrução normativa n.º 002/2018 que regulamenta o aproveitamento de
créditos pelo programa. Explicou que as alterações são simples e tem a finalidade de
definir melhor os conceitos de dispensa e aproveitamento de créditos. As alterações
sugeridas foram aprovadas e nova instrução será publicada. Passando ao item 2)
Solicitação para aproveitamento de créditos dos discentes: Ranieli Paiva
Lopes, Izabela Caputo Assis Silva, Lucas Santos Azevedo, Thaís Paula
Rodrigues Gonçalves e Raíssa Cristina Dias Graciano: a professora Jaqueline,
relatora dos pedidos, explicou que todos os discentes apresentaram os documentos
necessários de acordo com norma que rege o assunto, desta forma, emitiu parecer
favorável aos aproveitamentos conforme descrito a seguir: Ranieli Paiva Lopes,
aproveitamento de 16 créditos optativos, Izabela Caputo Assis Silva, aproveitamento
de 09 créditos optativos e 02 créditos obrigatórios, Lucas Santos Azevedo,
aproveitamento de 11 créditos optativos e 02 créditos obrigatórios, Thaís Paula
Rodrigues Gonçalves, aproveitamento de 10 créditos optativos e Raíssa Cristina Dias
Graciano, aproveitamento de 11 créditos optativos e 02 obrigatórios. O parecer foi
aprovado. No item 3) Termos de uso de laboratório das discentes: Luísa Ferreira
da Cruz, Edilene da Silva Santos, Lívia Ramos Santiago, Karen Sartori Jeunon
Gontijo e Nayara Lizandra Leal Cardoso: o professor Gustavo, explicou que, após
analisar a documentação apresentada pelos discentes e orientadores, procedeu com
o levantamento de data de ingresso de cada discente no programa. Desta forma,
tendo enviado a documentação completa e já tendo atendido o critério de 02
semestres letivos cursados no programa para discentes de doutorado e 01 semestre
letivo para alunos de mestrado, o professor emitiu parecer favorável às solicitações
de Luísa Ferreira da Cruz, Edilene da Silva Santos, Lívia Ramos Santiago e Nayara
Lizandra Leal. A solicitação da discente Karen Sartori Jeunon Gontijo foi indeferida,
pois a mesma ingressou no programa no segundo semestre de 2020, não tendo



cursado ainda nenhum semestre letivo no programa. Os pareceres foram aprovados.
Relativo ao item 4) Autoavaliação: a professora Luciana apresentou a proposta de
autoavaliação que foi desenvolvida a fim de receber colaborações no
desenvolvimento da mesma. Explicou também, que atualmente, a Comissão de
autoavaliação está com apenas um membro ativo, e que desta forma é necessário
recomposição da comissão para que trabalhos mais efetivos sejam realizados, uma
vez que a autoavaliação é item de pontuação na avaliação quadrienal da CAPES.
Decidiu-se que a comissão deve ser composta pelos membros do colegiado, e por
mais um professor, anualmente, para que os trabalhos sejam desenvolvidos da
melhor maneira possível e para que todos tenham a oportunidade de contribuir com o
programa. A portaria de nomeação será emitida, mantendo o professor José Carlos
de Magalhães, atual membro ativo, e incluindo os membros do colegiado. No item 5)
Oferta de disciplinas no modo "Atividades Acadêmicas Emergenciais" no
segundo semestre de 2020: a professora Luciana apresentou a grade de oferta de
disciplinas para o próximo período emergencial remoto e os planos de ensino das
disciplinas, que já foram adequados para o ERE. Para o próximo período estão
sendo propostas as seguintes disciplinas para alunos PPGBiotec: Bioquímica
Aplicada a Biotecnologia/Profs. Paulo Afonso, Débora Lopes e Hérica Lima;
Seminários de Empreendedorismo e Bioética/Profs. Gustavo Henrique Ribeiro e
Fábio Vieira; Propriedade Intelectual e Informação Tecnológica/Prof. Gabriel Yazbeck;
Biotecnologia e Inovações/Prof. Alexsandro Galdino; Seminários de
Qualificação/Profa. Luciana Alves R. S. Lima, Tópicos Avançados em Mecanismo de
Ação de Compostos Bioativos/Profs. Fernando de Pilla Varotti e Gustavo Henrique
Viana. Após análise dos planos de ensino e das condições de oferta, as disciplinas
foram aprovadas e serão ofertadas. Passando ao item 6) Indicação de co-
orientação: Diego Carlos Andrade Pereira: a professora Luciana apresentou o
formulário de indicação de co-orientador do discente acima mencionado, em que ele
e seu orientador indicam o professor Antônio Augusto da Fonseca Júnior como co-
orientador. Após análise da justificativa e documentos encaminhados, a professora
Luciana recomendou a aprovação, pois atende aos critérios estabelecidos. O parecer
foi aprovado. Passando ao item 7) Encaminhamento de banca de qualificação:
Diego Carlos Andrade Pereira e Nathália Hiratsuka Camilo: a professora Luciana
apresentou o formulário de encaminhamento para Seminário de Qualificação de
dissertação do discente de Doutorado Diego Carlos Andrade Pereira em que o
mesmo sugere a realização da banca no dia 03/02/2021 às 09h00 tendo como
membros titulares da banca os doutores, Eduardo Sérgio da Silva - orientador,
Antônio Augusto da Fonseca Júnior, co-orientador, Rafael Gonçalves Teixeira Neto,
Eduardo de Castro Ferreira, Mateus Laguardia Nascimento e ainda como membros
suplentes os doutores Vinícius Silva Belo e Leandro de Oliveira Barbosa. Em seguida
apresentou o formulário de encaminhamento para o Seminário de Qualificação de
dissertação de mestrado da discente Nathália Hiratsuka Camilo, em que a mesma
sugere a realização da banca no dia 10/02/2021 às 08h30 tendo como membros
titulares da banca os doutores, Joaquim Maurício Duarte Almeida - orientador,
Adriano Guimarães Parreira (co-orientador), Melissa Grazielle Moraes e Nathália
Lucca Silva e ainda como membro suplente o doutor Mairon César Coimbra. 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. Relativo ao item 8) Encaminhamento de banca para
defesa: José Antônio Ribeiro Neto: a professora Luciana apresentou o formulário
de encaminhamento de banca de defesa de tese do discente de doutorado José
Antônio Ribeiro Neto, em que o mesmo sugere a realização da banca no dia
17/12/2020 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, a orientadora,
professora Rosy Iara M. A. Ribeiro, e os doutores Hélio Batista dos Santos, Ana
Hortência Fonseca Castro, Ana Gabriela Silva, Geraldo Alves da Silva. E ainda como
membros suplentes os doutores Ralph G. Thomé e Ludmila S. Brighenti. 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. 9) Encaminha relatório de estágio em docência: Damiana Antônia de
Fátima Nunes: a professora Luciana apresentou o relatório de estágio em docência
da discente Damiana, que atendeu os critérios estabelecidos por norma específica,
desta forma, foi aprovado. No item 10) Pedido de dispensa do estágio em
docência: Jairo Batista Netto: a professora Jaqueline, relatora do pedido,
apresentou o pedido de dispensa do estágio em docência do discente acima
mencionado, e tendo em vista que o mesmo apresentou documentação
comprobatória de exercício da atividade de docência, e que a documentação está de
acordo com norma específica, emitiu parecer favorável a dispensa. O parecer foi
aprovado. 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, 01 de dezembro de dois mil e vinte.
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