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ATA DA CENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quinze dias do mês de dezembro de
dois mil e vinte e um, às quatorze horas e três minutos, por meio de acesso remoto,
devido à restrição de contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19,
realizou-se a centésima quinta 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)
Desligamento do discente José Paulo Sales Lavareda; 3) Situação da discente Stela
Marinho Fonseca; 4) Descredenciamento do professor Whocely Victor de Castro; 5)
Pedido de prorrogação de prazo para qualificação de mestrado de Luana Cristina
Diniz; 6) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação de Doutorado de Raquel
Valinhas e Valinhas e Michelli dos Santos; 7) Pedido de prorrogação de prazo para
defesa de doutorado de Diego Carlos Andrade Pereira; 8) Relatório de Estágio em
Docência da discente Michelli dos Santos; 9) Planos de ensino das disciplinas que
serão ofertadas em 2022/1; 10) Encaminhamento de banca para qualificação de
mestrado: Wanderson Duarte Penido/ Prof. Daniel Bonoto Gonçalves; 11)
Encaminhamento de banca para qualificação de doutorado: Raquel Valinhas e
Valinhas/ Prof. Daniel Bonoto Gonçalves e Luísa Ferreira da Cruz/ Prof. Paulo Afonso
Granjeiro; 12) Encaminhamento de banca para defesa de mestrado: Christiane
Fátima Oliveira/ Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida, Fernanda Alice de Oliveira/
Prof. Fernando de Pilla Varotti, Fernanda de Moura Alves/ Prof. Gustavo Henrique
Ribeiro Viana; 13) Encaminhamento de banca para defesa de doutorado: Nayara
Lizandra Leal Cardoso/ Prof. Daniel Bonoto Gonçalves. Estiveram presentes na
reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima,
Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Ralph Gruppi Thomé e a nova discente
representante eleita pelos pares Thaís de Paula Rodrigues. Dando início a reunião, a
professora Luciana apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada e iniciada com a
seguinte inclusão no item 10) encaminhamento para qualificação da discente Thaís
Paula de Araújo. . Iniciando pelo item 1) Informes: a professora Luciana informou
que a Avaliação Quadrienal da CAPES foi retomada após mais de 60 dias suspensa,
e assim que a questão judicial for resolvida o resultado será divulgado. Informou
também que a partir do próximo semestre, todas as disciplinas deverão ser
realizadas presencialmente, não sendo permitido mais que as disciplinas sejam
ofertadas totalmente a distância. Relativo ao item 2) Desligamento do discente



José Paulo de Sales Lavareda: A professora Luciana relembrou a todos que o
desligamento do discente José Paulo de Sales Lavareda havia sido aprovado no
colegiado e em função disso, um comunicado foi enviado ao discente, por e-mail e
via postal dando ao mesmo o direito de manifestar-se contra o desligamento.
Entretanto, o discente não manifestou-se quanto ao recebimento do e-mail e a
correspondência retornou sem ser entregue ao destinatário. Desta forma, como não
houve manifestação do discente dentro do prazo estabelecido no comunicado o
desligamento deve ser realizado de ofício. Diante do exposto e como não houve
mudança na situação o encaminhamento do desligamento de ofício foi aprovado por
unanimidade. No item 3) Situação da discente Stela Marinho Fonseca: a
professora Luciana fez a leitura do comunicado do professor Whocely sobre a
situação da discente acima mencionada, sua orientanda, onde o professor relata que
infelizmente a discente está ausente, não tendo cursado a disciplina em que se
inscreveu no semestre atual e também não tem retornado seus e-mails, sendo que o
professor não consegue contato com a discente desde setembro. Explicou ainda que
em função da pandemia foi necessário alterar o tema do seu trabalho, e que como
não consegue contato com a discente, não sabe dizer se a mesma terá condições de
se qualificar no prazo, que já foi prorrogado. Após discussão sobre o assunto e
análise das diversas situações possíveis, conclui-se que a discente teve o prazo para
prorrogação concedido, desta forma, o Colegiado deve aguardar o prazo concedido
encerrar para decidir sobre algo, uma vez que a discente tem conhecimento deste
prazo, que encerra-se em 01/03/2022. Passando ao item 4) Descredenciamento do
professor Whocely Victor de Castro: A professora fez a leitura do pedido de
descredenciamento do professor Whocely Victor, no comunicado o professor
agradece a oportunidade justifica que infelizmente ele não pôde contribuir muito com
o programa nestes anos em que esteve credenciado. Explicou que a escassez de
recursos tem sido impedititivo para que oriente em dois programas e que sua área de
atuação tem maior relação com a área farmacêutica. Após análise da situação
apresentada, o Colegiado entende os motivos apresentados pelo professor,
entretanto, conclui-se que para que o desligamento seja efetivado se faz necessário
que o professor conclua a defesa da discente sob sua orientação, uma vez que
enquanto a situação da discente não se defini, ela está vinculada a ele. No item 5)
Pedido de prorrogação de prazo para qualificação de mestrado de Luana
Cristina Diniz: o professor Ralph, relator, apresentou o pedido e a justificativa de
prorrogação de prazo para qualificação da discente Luana, referendado por sua
orientadora. O professor explicou que em função da justificativa, se manifesta
favorável a prorrogação do prazo. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 6) Pedido
de prorrogação de prazo para qualificação de Doutorado de Raquel Valinhas e
Valinhas e Michelli dos Santos: o professor Ralph, relatror, apresentou os pedidos
e as justificativas de prorrogação de prazo para qualificação das discentes acima
mencionadas, referendadas por seus orientadores. O professor explicou que em
função das justificativas, se manifesta favorável às prorrogações de prazo solicitadas.
O parecer foi aprovado. No item 7) Pedido de prorrogação de prazo para defesa
de doutorado de Diego Carlos Andrade Pereira: o professor Ralph, relator,
apresentou o pedido de prorrogação de prazo para defesa do discente Diego Carlos,
que é remanescente da turma de doutorado de 2017. O professor explicou que o
pedido foi referendado por seu orientador e que apesar da curta justificativa
apresentada é favorável a prorrogação. O parecer foi aprovado. Passando ao item 8)



Relatório de Estágio em Docência da discente Michelli dos Santos: o professor
Ralph, relator, apresentou o relatório do estágio em docência da discente acima
mencionada, que foi aprovado pelo orientador. O estágio atendeu os critérios
estabelecidos pela instrução normativa que regulamenta o assunto, desta forma,
manifesta-se favorável a aprovação. O parecer foi aprovado. No item 9) Planos de
ensino das disciplinas que serão ofertadas em 2022/1: o professor Gustavo,
relator, explicou que fez a análise dos planos de ensino das disciplinas a serem
ofertadas no próximo semestre e todos atendem os critérios estabelecidos, desta
forma é favorável a oferta nas condições indicadas das disciplinas:
Empreendedorismo e Tópicos Especiais em Empreendedorismo/Profs Daniel Bonoto
e Paulo Granjeiro; Academic Writing/ Prof. Ralph Gruppi; Fisiologia e Bioquímica de
Plantas Superiores / Profa Ana Hortência Fonseca; Tópicos Especiais em
Famacognosia e Seminários/ Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida. O parecer foi
aprovado. No item 10) Encaminhamento de banca para qualificação de mestrado:
Wanderson Duarte Penido/ Prof. Daniel Bonoto Gonçalves e Thaís Paula de
Araújo / Prof. Ralph Gruppi Thomé: a professora Luciana apresentou os
formulários de encaminhamento de banca de qualificação de dissertação dos
discentes acima mencionados. O discente Wanderson Duarte Almeida, sugere a
realização da banca no dia 22/02/2022 às 08h30 tendo como membros titulares da
banca, o orientador, professor Daniel Bonoto Gonçalves, e os doutores Juliana
Teixeira de Magalhães (co-orientadora), Carlos Henrique de Figueiredo Vasconcellos
e Paulo Afonso Granjeiro. E ainda como membro suplente o doutor Ralph Gruppi
Tomé. A discente Thaís Paula de Araújo, sugere a realização da banca no dia
18/02/2022 às 09h00 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor
Ralph Gruppi Thomé, e os doutores Ludmila Silva Brighenti (co-orientadora), Fábio
Vieira dos Santos e José Fernandes Bezerra Neto. E ainda como membro suplente, o
doutor Daniel Bonoto Gonçalves. Após análise das solicitações, 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. Relativo ao 11) Encaminhamento de
banca para qualificação de doutorado: Raquel Valinhas e Valinhas/ Prof. Daniel
Bonoto Gonçalves e Luísa Ferreira da Cruz/ Prof. Paulo Afonso Granjeiro: a
professora Luciana apresentou os formulários de encaminhamento de banca de
qualificação de tese das discentes acima mencionadas. A discente Raquel Valinhas e
Valinhas, sugere a realização da banca no dia 25/03/2022 às 14h00 tendo como
membros titulares da banca, o orientador, professor Daniel Bonoto Gonçalves, e os
doutores Alexandre Soares dos Santos (co-orientador), Gustavo Molina, Alexsandro
Sobreira Galdino e Marco Aurélio Soares. E ainda como membros suplentes, os
doutores Paulo Afonso Granjeiro e Juliana Teixeira de Magalhães. A discente Luisa
Ferreira da Cruz, sugere a realização da banca no dia 18/02/2022 às 14h00 tendo
como membros titulares da banca, o orientador, professor Paulo Afonso Granjeiro, e
os doutores Juliana Teixeira de Magalhães (co-orientadora), Maira Castro Lima,
Daniel Bonoto Gonçalves e André Luiz Morais Ruela. E ainda como membros
suplentes, os doutores José Antônio da Silva e Marcos Luciano Bruschi. A discente
ainda apresentou solicitação de banca fechada, tendo apresentado o parecer do
NETEC recomendando que haja sigilo dos resultados da pesquisa, uma vez que há
um processo de patente relacionado ao projeto em questão. Após análise das
solicitações, 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, sugerindo que a banca da
Luisa seja fechada. O parecer foi aprovado. No 12) Encaminhamento de banca
para defesa de mestrado: Christiane Fátima Oliveira/ Prof. Joaquim Maurício
Duarte Almeida, Fernanda Alice de Oliveira/ Prof. Fernando de Pilla Varotti,
Fernanda de Moura Alves/ Prof. Gustavo Henrique Ribeiro Viana: a professora
Luciana apresentou os formulários de encaminhamento de banca de defesa de
dissertação das discentes acima mencionadas. A discente Christiane Fátima Oliveira,
sugere a realização da banca no dia 03/02/2022 às 09h00 tendo como membros
titulares da banca, o orientador, professor Joaquim Maurício Duarte Almeida, e os
doutores Marco Aurélio Benini Paschoal e Adriano Guimarães Parreira. E ainda como
membros suplentes, os doutores Ana Júlia Costa Santinho Gomes e Vinícius Silva
Belo. A discente Fernanda Alice de Oliveira sugere a realização da banca no dia
14/02/2022 às 14h00 tendo como membros titulares da banca, o orientador,
professora Fernando de Pilla Varotti, e os doutores Amanda Luisa da Fonseca (co-
orientadora), Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Silmara Nunes Andrade. E ainda
como membro suplente, o doutor Fábio Vieira dos Santos. A discente Fernanda de
Moura Alves sugere a realização da banca no dia 15/02/2022 às 17h30 tendo como
membros titulares da banca, o orientador, professor Gustavo Henrique Ribeiro Viana,
e os doutores Fernando de Pilla Varotti e Renata Rachide Nunes. E ainda como
membro suplente, o doutor Fábio Vieira dos 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. Passando ao item 13)
Encaminhamento de banca para defesa de doutorado: Nayara Lizandra Leal
Cardoso/ Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: a professora Luciana apresentou o
formulário de encaminhamento de banca de defesa de tese da discente acima
mencionada que sugere a realização da banca no dia 24/02/2022 às 09h00 tendo
como membros titulares da banca, o orientador, professor Daniel Bonoto Gonçalves,
e os doutores Juliana Teixeira de Magalhães (co-orientadora), Aline Dias Paiva,
Alexsandro Sobreira Galdino, Leandro da Conceição Luis e Letícia Fernandes de
Oliveira. E ainda como membros suplentes, os doutores Paulo Afonso Granjeiro e
Adriano Guimarães Parreira. A discente ainda apresentou solicitação de banca
fechada, tendo apresentado o parecer do NETEC recomendando que haja sigilo dos
resultados da pesquisa, uma vez que há um processo de patente relacionado ao
projeto em questão. 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 fechada no dia e horário
indicado. 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, 15 de dezembro de dois mil e vinte e um.
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