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ATA DA CENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-
OESTE DONA LINDU. Aos nove dias do mês de novembro 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 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)
Informes; 2) Solicitação para aproveitamento de créditos: Lara Luiza Freitas de Oliveira; 3)
Pedido de auxílio à estudante para participação em evento científico: Gabriela Francine
Martins Lopes; 4) Encaminhamento de tese para qualificação: Jaqueline França Sousa / Prof.
Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Gabriela Francine Martins Lopes / Profa Jaqueline Maria
Siqueira Ferreira. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves
Rodrigues dos Santos Lima, 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 a
professora Luciana explicou que as instruções normativas do programa precisarão passar
por revisão para se adequarem as normas superiores e para que isso serão distribuídas
entre os membros do colegiado para revisão. Essa adequação acontecerá tão logo o
Regimento Geral da Pós-Graduação seja aprovado pelo Conep. No item 2) Solicitação para
aproveitamento de créditos: Lara Luiza Freitas de Oliveira: o discente Lucas, relator do
pedido, apresentou a solicitação da discente acima mencionada e após verificação de que a
solicitação está de acordo com a norma que regulamenta o assunto no PPGBiotec, emitiu
parecer favorável ao aproveitamento de 01 crédito optativo. O parecer foi aprovado.
Passando ao item 3) Pedido de auxílio à estudante para participação em evento
científico: Gabriela Francine Martins Lopes: a professora Luciana, apresentou o pedido de
auxílio da discente acima mecionada e a documentação que o acompanhava, verificou 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 conforme solicitado. Contudo,
ressaltou que o pedido será encaminhado a PROPE para pagamento, mas não há como
afirmar que será atendido, pois dependerá do fluxo do processo e do prazo do
enceerramento do exercício financeiro da instituição. O parecer foi aprovado. Relativo ao
item 4) Encaminhamento de tese para qualificação: Jaqueline França Sousa / Prof.
Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Gabriela Francine Martins Lopes / Profa Jaqueline



Maria Siqueira Ferreira: a professora Luciana apresentou os formulários de
encaminhamento de banca de qualificação de tese das discentes acima mencionadas. A
discente Jaqueline França Sousa, sugere a realização da banca no dia 29/11/2021 às 14h00
tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Gustavo Henrique Ribeiro
Viana, e as doutoras Silmara Nunes Andrade, Amanda Luisa da Fonseca e Karina Marjorie
Silva Herreira . E ainda como membros suplentes, os doutores Fernando De Pilla Varotti e
Fábio Vieira dos Santos. A discente Gabriela Francine Martins Lopes sugere a realização da
banca no dia 13/12/2021 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, a orientadora,
professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, e os doutoras Adriana Cristina Soares de
Souza, Magna Cristina de Paiva e Adriano Guimarães Parreira. E ainda como membros
suplentes, os doutores Karina Marjorie Silva Herrera e Felipe Rocha da Silva Santos. 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 das bancas nos dias e horários indicados. 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, 09 de novembro de dois mil e
vinte e um.

(Assinado digitalmente em 17/11/2021 14:39 ) 
GISELE AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS 

 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
 PPGBiotec (13.04) 

 Matrícula: 1616879 
 

(Assinado digitalmente em 16/11/2021 10:02 ) 
GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO VIANA 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 CCO (10.02) 

Matrícula: 1676127 
  

 
 

(Assinado digitalmente em 16/11/2021 11:43 ) 
JAQUELINE MARIA SIQUEIRA FERREIRA 

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
 CCO (10.02) 

Matrícula: 1742677 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/11/2021 09:48 ) 
LUCIANA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS LIMA 

 COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
 PPGBiotec (13.04) 

 Matrícula: 1540495 
  

 
 

(Assinado digitalmente em 17/11/2021 08:37 ) 
LUCAS SANTOS AZEVEDO 

 DISCENTE 
 Matrícula: 2020104991 

 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 93, ano:

2021, tipo: ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA, data de emissão: 16/11/2021
e o código de verificação: ec347579c8

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

