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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às
quatorze horas e dez minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato
provocada pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a centésima 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; 2) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Gabriela Francine Martins
Lopes; 3) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Leiliane Campos de Carvalho; 4)
Relatório de Estágio em Docência: Gabriela Francine Martins Lopes; 5) Encaminhamento de
dissertação para qualificação: Fernanda Alice de Oliveira / Prof. Fernando de Pilla Varotti; 6)
Encaminhamento de tese para defesa: Sérgio Araújo Andrade / Prof. Fernando de Pilla
Varotti; 7) Mudança de Projeto: Luana Cristina Diniz Santos / Profa. Ana Hortência Fonseca
Castro; 8) Pedido de auxílio à pesquisador para participação em eventos: Profa Luciana
Alves Rodrigues dos Santos Lima; 9) Pedido de auxílio ao estudante para participação em
eventos: Lucas Santos Azevedo; 10) Autorização para uso do laboratório: Lívia Ramos
Santiago e Klédna Constância Portes Reis; 11) Critérios para utilização do PROAP 2021.
Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos
Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Lucas
Santos Azevedo. O professor Gustavo Henrique Ribeiro Viana justificou sua ausência. Dando
início a reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada com
as seguintes inclusões: no item item 3) pedido do discente Diêgo Carlos Andrade Pereira; no
item 10) pedido da discente Ranieli Paiva Lopes; no item 11) Distribuição dos recursos
PROAP 2021; do item 12) Apresentação dos planos de ensino das disciplinas a serem
ofertadas em 2021/2. Houve também a inversão dos itens de pauta, sendo que o itens 8 e 9
serão discutidos após o item 11. Iniciando a reunião pelo item 1) Informes: a professora
Luciana apresentou aos demais membros do Colegiado informações acerca do
remanejamento dos recursos Qualipós, que puderam ser realocados para a rubrica "materiais
de laboratório", otimizando assim a utilização dos recursos disponíveis para o programa.
Informou também sobre a necessidade de alteração e adequação das instruções normativas
para atendimento a nova legislação, e que esta demanda deverá ser atendida até dezembro,
porém, a coordenação solicitou a PROPE apoio jurídico para esta adequação e por isso, o
programa aguardará novas orientações. Outro ponto apresentando foi a demanda do
professor Eduardo para a inclusão da terminologia "aprovado com restrições" na instrução
normativa sobre defesa de teses e dissertações. Entretanto, como a definição de que o
resultado das bancas sejam expressos em "aprovado ou reprovado" está no Regimento
Interno do programa, a alteração será analisada na época em que o Regimento for revisado,
uma vez que esta demanda surgirá em breve, em função da adequação ao Regimento Geral
da Pós-Graduação que está em fase de finalização pela PROPE. Passando ao item 2)
Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Gabriela Francine Martins Lopes: o
professor Ralph, relator do pedido, fez a leitura da solicitação da discente, referendada por
sua orientadora, bem como sua justificativa. Após a análise, emitiu parecer favorável à
solicitação uma vez que esta prorrogação tem sido acatada em função da pandemia, que
acarretou muitos atrasos nas pesquisas. O parecer foi aprovado. Passando ao item 3)
Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Leiliane Campos de Carvalho e Diêgo
Carlos Andrade Pereira: o professor Ralph, relator do pedido, fez a leitura das solicitações
dos discentes acima mencionados, referendadas por seus orientadores, bem como as
justificativas apresentadas. Após análise dos pedidos, o relator emitiu parecer favorável às



solicitações uma vez que em função da pandemia, ocorreram muitos atrasos nas pesquisas.
O parecer foi aprovado. No item 4) Relatório de Estágio em Docência: Gabriela Francine
Martins Lopes: a professora Luciana apresentou a análise do relatório entregue pela
discente, que contemplou todos os itens obrigatórios e foi aprovado pela professora
orientadora que atribuiu nota 10. Diante disso, o relatório foi aprovado. No item 5)
Encaminhamento de dissertação para qualificação: Fernanda Alice de Oliveira / Prof.
Fernando de Pilla Varotti: a professora Luciana apresentou o formulário de
encaminhamento de banca de qualificação de dissertação da discente acima mencionada,
que sugere a realização da banca no dia 28/09/2021 às 14h00 tendo como membros titulares
da banca, o orientador, professor Fernando de Pilla Varotti, e os doutores Amanda Luisa da
Fonseca (co-orientadora), Renata Rachide Nunes e Silmara Nunes Andrade. E ainda como
membro suplente, o doutor Gustavo Henrique Ribeiro Viana. Após análise da solicitação, dos
documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais na área
da pesquisa, a professora emitiu parecer favorável a realização da banca no dia e horário
indicado. O parecer foi aprovado. No item 6) Encaminhamento de tese para defesa: Sérgio
Araújo Andrade / Prof. Fernando de Pilla Varotti: a professora Luciana apresentou o
formulário de encaminhamento de banca de defesa de tese do discente acima mencionado
que sugere a realização da banca no dia 02/09/2021 às 13h30, tendo como membros
titulares da banca, o orientador, professor Fernando de Pilla Varotti, e os doutores Hélio
Batista dos Santos, Ralph Gruppi Thomé, Silmara Nunes Andrade, Amanda Luisa da
Fonseca. E ainda como membros suplentes, os doutores Gustavo Henrique Ribeiro Viana e
Sebastião Pratavieira. Após análise da solicitação, dos documentos apresentados, dos
membros indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, a professora
emitiu parecer favorável a realização da banca no dia e horário indicado. O parecer foi
aprovado. Relativo ao item 7) Mudança de Projeto: Luana Cristina Diniz Santos / Profa.
Ana Hortência Fonseca Castro: o professor Ralph, relator do pedido, fez a leitura da
solicitação de mudança de projeto e justificativa, referendada pela professora orientadora.
Explicou que o novo projeto também foi apresentado. Justificou que, após análise dos
documentos, seu parecer é favorável a aprovação da mudança. O parecer foi aprovado.
Passando ao item 10) Autorização para uso do laboratório: Lívia Ramos Santiago,
Klédna Constância Portes Reis e Ranieli Paiva Lopes: professora Luciana fez a leitura do
parecer emitido pelo professor Gustavo, que apesar de não estar presente na reunião, fez a
análise dos pedidos das discentes Lívia e Klédina e após análise da documentação
apresentada e da verificação de conformidade, emitiu parecer favorável as solicitações das
discentes mencionadas. O parecer foi aprovado. Relativo ao pedido da discente Ranieli, a
professora Luciana explicou que o pedido havia chegado hoje pela manhã, e apresentou a
solicitação para análise dos presentes. Após verificação da conformidade da solicitação e
concordância das demais instâncias envolvidas, decidiu-se por aprovar o pedido da discente
Ranieli. Passando ao item 11) Critérios para utilização e distribuição dos recursos do
PROAP 2021: a professora Luciana explicou que a Instrução Normativa que institui os
Critérios para utilização dos recursos PROAP 2021 no PPGBiotec, foram construídos por ela
e pelo professor Ralph, com base em critérios utilizados nos anos anteriores e na legislação
da universidade acerca da utilização destes recursos. Os Critérios já foram enviados a todos
os membros que puderam manifestar-se quanto a sugestões de alterações. A professora
Luciana fez a leitura integral dos Critérios estabelecidos e após a leitura, a instrução
normativa foi aprovado. Em seguida a professora Luciana apresentou a todos a proposta de
distribuição dos recursos PROAP 2021, alocados nas rubricas específicas, já aprovadas
pelos membros do colegiado em consultas por e-mail. Explicou ainda que na próxima quinta-
feira, dia 12, haverá um treinamento sobre o PROAP, para conhecimento das possibilidades
de utilização e formas de instrução dos processos. Os membros do Colegiado estabeleceram
que, caso haja necessidade de adequação dos critérios ou da distribuição dos recursos entre
as rubricas afim de atender melhor as necessidades do programa, essa adequação poderá
ser realizada e em seguida encaminhada a PROPE. Passando ao item 8) Pedido de auxílio
à pesquisador para participação em eventos: Profa Luciana Alves Rodrigues dos
Santos Lima: a professora Jaqueline, relatora do pedido, explicou que fez a análise da
documentação entregue com base nos critérios estabelecidos para utilização do PROAP
2021 e que, após a verificação da conformidade, manifesta-se favorável ao pagamento do
auxílio à pesquisadora. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 9) Pedido de auxílio ao
estudante para participação em eventos: Lucas Santos Azevedo: a professora Jaqueline,
relatora do pedido, explicou que fez a análise da documentação entregue com base nos
critérios estabelecidos para utilização do PROAP 2021 e que, após a verificação da
conformidade, manifesta-se favorável ao pagamento do auxílio ao estudante. O parecer foi
aprovado. No item 12) Apresentação dos planos de ensino das disciplinas a serem
ofertadas em 2021/2: o relator Lucas, explicou que fez a análise do planos de ensino das
disciplinas que estão sendo oferecidas com base nos critérios estabelecidos pelo Resolução



n.º 002 de 10 de março de 2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ, e
que após verificação de atendimento dos itens obrigatórios, constatou que todas as
disciplinas propostas cumprem o estabelecido na referida resolução. Desta forma,
manifestou-se favorável a aprovação da oferta das disciplinas, a seguir relacionadas:
Bioquímica aplicada a Biotecnologia, Academic Writing, Biotecnologia e Inovações,
Propriedade Intelectual e Informação Tecnológica, Tópicos especiais em Farmacognosia e
Seminários de Empreendedorismo e Bioética. 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, 10 de agosto de dois mil e vinte e um.
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