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ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um,
às quinze 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 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)
Informes; 2) Solicitação de autorização para uso do laboratório: Leiliane Campos de
Carvalho, Tatiane Castanho Valadares, Nayara Lizandro Leal Cardoso, Raquel Valinhas e
Valinhas; 3) Solicitação para aproveitamento de créditos: Brayan Jonas Mano Souza, Ludmila
Maria Gonçalves Godói de Camargos; 4) Indicação de co-orientador: Rita Alaide Leandro
Rodrigues; 5) Pedido de auxílio à pesquisador para publicação de artigo científico: Prof José
Carlos de Magalhães; 6) Pedido de auxílio à pesquisador para manutenção de
equipamentos: Prof Paulo Afonso Granjeiro; 7) Pedido de auxílio à pesquisador para compra
de materiais: Profa Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Profa Jaqueline Maria
Siqueira Ferreira, Profa Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Prof Daniel Bonoto
Gonçalves; 8) Homologação das inscrições dos processos Seletivos 2022 - Mestrado e
Doutorado. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves
Rodrigues dos Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Gustavo Henrique Ribeiro Viana e
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a
reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada e iniciada pelo
item, 1) Informes (remanejamento PROAP): a professora Luciana explicou que foi
necessário fazer o remanejamento da distribuição dos recursos do PRAOP 2021, uma vez
que após consulta aos docentes do programa, observou-se que a maior demanda de
recursos seria para compra de materiais. Como prazo estava muito pequeno, a coordenação
providenciou a consulta de demanda aos docentes e remanejou os recursos tendo em vista o
maior aproveitamento dos valores. No item 2) Solicitação de autorização para uso do
laboratório: Leiliane Campos de Carvalho, Tatiane Castanho Valadares, Nayara
Lizandro Leal Cardoso, Raquel Valinhas e Valinhas: o professor Gustavo, relator dos
pedidos explicou que após análise da documentação apresentada e da verificação de
conformidade, emitiu parecer favorável as solicitações das discentes mencionadas. O
parecer foi aprovado. Passando ao item 3) Solicitação para aproveitamento de créditos:
Brayan Jonas Mano Souza, Ludmila Maria Gonçalves Godói de Camargos: o discente



Lucas, relator do pedido, apresentou a solicitação dos discentes acima mencionados e após
verificação de que as solicitações estão de acordo com a norma que regulamenta o assunto
no PPGBiotec, emitiu parecer favorável ao aproveitamento de 06 créditos optativos para
Ludmila Maria e de 10 créditos optativos para Brayan Mano. O parecer foi aprovado. No item
4) Indicação de co-orientador: Rita Alaide Leandro Rodrigues: a professora Luciana,
relatora do pedido, apresentou a solicitação da discente e sua justificativa, corroboradas pelo
seu orientador, onde indicam o professor Rodolfo Cordeiro Giunchetti para colaborar no
projeto de pesquisa. Tendo em vista a experiência profissional do professor indicado e da
contribuição para o projeto de pesquisa, a professora emitiu parecer favorável à inclusão do
co-orientador, uma vez que todos os critérios estabelecidos na norma interna foram
atendidos. O parecer foi aprovado. Passando ao item 5) Pedido de auxílio à pesquisador
para publicação de artigo científico: Prof José Carlos de Magalhães: o professor Ralph,
relator, apresentou o pedido de auxílio do docente acima mencionado e a documentação que
o acompanha, explicou que o pedido está de acordo com os critérios estabelecidos, que há
recursos disponíveis para o pagamento e que por isso é favorável ao pagamento do auxílio
no limite máximo para a categoria, R$ 500,00 para o professor. O parecer foi aprovado. No
item 6) Pedido de auxílio à pesquisador para manutenção de equipamentos: Prof Paulo
Afonso Granjeiro: o professor Ralph, relator, apresentou o pedido de auxílio do docente
acima mencionado e a documentação que o acompanha. Explicou que o pedido está de
acordo com os critérios estabelecidos pelo programa e que há recursos disponíveis para o
pagamento e que por isso é favorável ao pagamento do auxílio no limite de R$ 6.000,00 para
o professor. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 7) Pedido de auxílio à pesquisador
para compra de materiaise: Profa Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Profa
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Profa Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Prof
Daniel Bonoto Gonçalves: a professora Luciana explicou que tendo em vista a proximidade
do encerramento do exercício financeiro de 2021, fez uma consulta aos docentes do
programa, para que se manifestassem interessados em compra de insumos para pesquisa e
peças para manutenção de equipamentos. Em resposta a esta consulta, responderam os
professores acima mencionados. Desta forma, cada professor manifestou-se com sua
demanda, e por isso, a distribuição dos recursos devem ser aprovados pelo colegiado. Neste
momento, o professor Ralph, relator dos pedidos, apresentou parecer favorável a aprovação
da distribuição conforme demanda apresentada e documentos apresentados: Professor
Daniel Bonoto: R$6.000,00 para compra de peças; professora Rosy Maciel: R$3.000,00 para
compra de insumos para pesquisa; professora Luciana Alves: R$2.700,00 para compra de
peças; professora Jaqueline Maria: R$1.688,00 para compra de insumos. O parecer foi
aprovado. Relativo ao item 8) Homologação das inscrições dos processos Seletivos
2022 - Mestrado e Doutorado: a professora Luciana apresentou a relação dos discentes
inscritos nos referidos processos seletivos e os documentos apresentados para inscrição.
Após análise e avaliação dos documentos, decidiu-se pelo deferimento das seguintes
inscrições: DOUTORADO: Christiane Fátima Oliveira, Fernanda Alice de Oliveira, Fernanda
de Moura Alves, Keiza Priscila Enes dos Santos, Leiliane Campos de Carvalho, Marcos
Souza Pinto de Carvalho, Nathália Nascimento Vasconcelos; MESTRADO: Thalial Queiroz
Ladeira, Rodrigo Michelini de Oliveira Thomasi, Lucas Antonio Lisboa Ribeiro, Isaias de
Morais Caetano, Gabriel Oliveira Fernandes, Caique Lopes Duarte e Ana Clara Anacleto
Gonçalves. A inscrição de Matheus Alex Araújo Resende foi indeferida por não cumprir os
critérios estabelecidos. 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, 13 de outubro de dois mil e vinte e um.
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