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ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos nove dias do mês de fevereiro de
dois mil e vinte e um, às treze horas e quarenta minutos, por meio de acesso remoto,
devido à restrição de contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19,
realizou-se a nonagésima 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) Pedido de
prorrogação de prazo para qualificação: Leiliane Campos de Carvalho e Diêgo Carlos
Andrade Pereira; 2) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Gilberto de Souza;
3) Solicitação para aproveitamento de créditos do discente Anderson Kelvin Saraiva
Macedo; 4) Solicitação para uso de laboratório dos discentes: Pablo Felipe Rodrigues
Gonçalves, Fernanda de Moura Alves e Lívia Ramos Santiago; 5) Encaminhamento
de dissertação para qualificação: André Vinícius Fernandes Ferreira. 6) Pedido de
prorrogação de prazo da bolsa: Brayan Jonas Mano Sousa e Bruna Cristina Alves; 7)
Aprovação dos relatórios de estágio em docência: Lívia Ramos Santiago, Nathalia
Hiratisuka Camilo, Jaqueline França Sousa, Edilene da Silva Santos e Leiliane
Campo de Carvalho. 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: 8) Pedido de descredenciamento do
professor Alex Gutterrez Taranto; 9) Homologação das inscrições aos processos
seletivos para Mestrado e Doutorado do PPGBiotec, editais 005 e 006 de 2020; 10)
Homologação das inscrições do PPGBiotec ao PDSE. Iniciando a reunião pelo item
1) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Leiliane Campos de
Carvalho e Diêgo Carlos Andrade Pereira: a professora Luciana fez a leitura das
solicitações dos alunos e orientadores e justificativas apresentadas para a
prorrogação do prazo. Após análise das solicitações e situação de cada discente, as
solicitações foram aprovadas. Entretanto o discente Diêgo terá 40 dias a contar da
data de hoje para realização de sua qualificação, levando em consideração que
estamos em um momento de pandemia e que ele já teve todos os prazos
extrapolados, e excepcionalmente a primeira prorrogação foi atendida em função de
uma instrução normativa que impedia a qualificação sem que todos os créditos já
tivessem sido concluídos, o que não é mais a realidade atual do programa. Passando
ao item 2) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Gilberto de Souza: a
professora Luciana fez a leitura da solicitação encaminhada pelo discente e
orientador e a justificativa apresentada. Após análise da solictiação a mesma foi
aprovada, levando em consideração o compromisso assumido e a nova data



sugerida para a defesa. No item 3) Solicitação para aproveitamento de créditos
do discente Anderson Kelvin Saraiva Macedo: a professora Luciana passou a
palavra para o discente Lucas, relator do pedido, que após analisar a solicitação do
discente acima mencionado e verificar a conformidade com a normativa do programa
que regulamenta a matéria, foi favorável ao aproveitamento de 08 créditos optativos
e 02 créditos obrigatórios, de disciplinas cursadas no Mestrado. O parecer foi
aprovado. Passando ao item 4) Solicitação para uso de laboratório dos discentes:
Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves, Fernanda de Moura Alves e Lívia Ramos
Santiago: a professora Luciana passou a palavra ao professor Ralph, relator dos
pedidos. O professor Ralph 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 01 semestre letivo para alunos de mestrado, o
professor emitiu parecer favorável às solicitações. O parecer foi aprovado. Relativo
ao item 5) Encaminhamento de dissertação para Qualificação: André Vinícius
Fernandes Ferreira: a professora Luciana passou a palavra ao professor Gustavo,
relator do pedido, que apresentou o formulário de encaminhamento de banca de
qualificação de dissertação do discente André Vinícius Fernandes Ferreira, em que o
mesmo sugere a realização da banca no dia 26/02/2021 às 08h30 tendo como
membros titulares da banca, o orientador, professor Alexandro Sobreira Galdino, e os
doutores Márcio Sobreira Silva Araújo (co-orientador), Soraya dos Santos Pereira e
Joely Ferreira Figueiredo Bittar. E ainda como membro suplente o doutor Daniel
Bonoto Gonçalves. O discente também apresentou o parecer do Setor de Inovação e
Propriedade Intelectual da UFSJ (SEIPI) favorável a banca fechada em função de
possível depósito de patente. Após análise da solicitação, dos documentos
apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais na área da
pesquisa, o professor emitiu parecer favorável a realização da banca fechada no dia
e horário indicados. O parecer foi aprovado. No item 6) Pedido de prorrogação de
prazo da bolsa: Brayan Jonas Mano Sousa e Bruna Cristina Alves: a professora
Luciana explicou que as agências de fomento CAPES, FAPEMIG e UFSJ
concederam a oportunidade de prorrogação do prazo de bolsa para os alunos em
função da pandemia, mas que a efetivação da prorrogação deveria ser decidida pelos
próprios programas. O PPGBiotec decidiu por aprovar a prorrogação por 03 meses
para os alunos que solicitassem e que estissevem em dia com as obrigações junto ao
programa. Desta forma, após analisar o pedido dos discentes acima mencionados, a
professora Luciana emitiu parecer favorável a prorrogação, salientando que este é o
primeiro pedido dos discentes e que a prorrogação será por 03 meses. O parecer foi
aprovado. Passando ao item 7) Aprovação dos relatórios de estágio em
docência: Lívia Ramos Santiago, Nathalia Hiratisuka Camilo, Jaqueline França
Sousa, Edilene da Silva Santos e Leiliane Campos de Carvalho: a professora
Luciana passou a palavra para o professor Gustavo, que avaliou os relatórios
apresentados, e explicou que, todos os discentes cumpriram os requisitos
necessários para a validação do estágio em docência e por isso emitiu parecer
favorável a aprovação. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 8) Pedido de
descredenciamento do professor Alex Gutterrez Taranto: a professora Luciana
apresentou o pedido de descredenciamento do professor Alex Gutterrez Taranto e a
justificativa apresentada pelo professor. Após análise, o colegiado acatou a decisão
do professor e lamentou sua saída do programa. No item 9) Homologação das
inscrições aos processos seletivos para Mestrado e Doutorado do PPGBiotec,
editais 005 e 006 de 2020: a professora Luciana apresentou a relação de candidatos
inscritos nos referidos processos seletivos. A documentação apresentada por cada
candidato foi avaliada, e após análise, foram aprovadas as seguintes inscrições:
MESTRADO: Jonas Alexsander Dias Ferreira, Lara Luiza Freitas de Oliveira, Rafael
Rodrigues Silva e Tatiane Castano Valadares; DOUTORADO: Brayan Jonas Mano



Sousa e Ludmila Maria Gonçalves Godoi de Camargos. No item 10) Homologação
das inscrições do PPGBiotec ao PDSE: a professora Luciana apresentou a relação
de candidatos do PPGBiotec inscritos para concorrer a vaga do programa junto ao
Programa de Doutorado Sanduíche da CAPES, regido pelo Edital 001/2021-PROPE.
Após análise dos documentos apresentados, as inscrições dos seguintes candidatos
foram homologadas: Anderson Kelvin Saraiva Macedo e Gabriela Francine Martins
Lopes. O processo seletivo interno, deveria ser conduzido pelo Colegiado.
Entretando, os candidatos inscritos são orientados pelos professores Ralph e
Jaqueline, que são membros do Colegiado do programa. Desta forma, para manter a
lisura do certame, uma comissão será criada, com a participação dos professores
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e Gustavo Henrique Ribeiro Viana,
membros do Colegiado e outro professor do programa que será convidado a
contribuir. Para finalizar, a professora Luciana sugeriu que todas as reuniões do
colegiado aconteçam na segunda terça-feira de cada mês, para que todos possam se
programar antecipadamente. A sugestão foi acatada. 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 fevereiro de dois mil e
vinte e um.
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