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ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos nove dias do mês de março de dois
mil e vinte e um, às treze horas e trinta e oito minutos, por meio de acesso remoto,
devido à restrição de contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19,
realizou-se a nonagésima sexta 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) Solicitação para
aproveitamento de créditos da discente Fernanda Alice de Oliveira; 2) Solicitação
para uso de laboratório da discente: Edilene da Silva Santos / Profa Rosy Iara Maciel
de Azambuja Ribeiro; 3) Encaminhamento de tese para qualificação: Diêgo Carlos
Andrade Pereria / Prof. Eduardo Sergio da Silva e Nayara Lizandra Leal Cardoso /
Prof. Daniel Bonoto Gonçalves; 4) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Jairo
Batista Netto / Profa Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro; 5) Situação de Bolsas do
PPGBiotec. 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: 6) Encaminhamento de dissertação para qualificação da
discente Leiliane Campos de Carvalho/ Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck; item 7)
Pedido de prorrogação de bolsa da discente Christane Fátima Oliveira/ Prof. Joaquim
Maurício Duarte Almeida; item 8) Avaliação do artigo apresentado pelo discente
Gilberto de Souza para fins de comprovação para realização da defesa. Iniciando a
reunião pelo item 1) Solicitação para aproveitamento de créditos da discente
Fernanda Alice de Oliveira: a professora Luciana passou a palavra ao membro
Lucas, relator do pedido. Lucas explicou que após avaliação do pedido da discente e
da documentação apresentada, é favorável ao aproveitamento de 03 créditos
optativos, pois o pedido está de acordo com as exigências estabelecidas pela
instrução normativa interna que rege esta matéria. O parecer foi aprovado. Passando
ao item 2) Solicitação para uso de laboratório da discente: Edilene da Silva
Santos / Profa Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro: a professora Luciana
passou a palavra ao professor Gustavo, relator do pedido. O professor Gustavo
explicou que, após analisar a documentação apresentada pela discente e orientadora
acima mencionadas, procedeu com o levantamento de data de ingresso da discente
no programa e avaliação da documentação apresentada. 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 à solicitação. O parecer foi
aprovado. Relativo ao 3) Encaminhamento de tese para qualificação: Diêgo
Carlos Andrade Pereria / Prof. Eduardo Sergio da Silva e Nayara Lizandra Leal
Cardoso / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: a professora Luciana apresentou os
formulários de encaminhamento de banca de qualificação de tese dos discentes
acima mencionados. O discente Diêgo, sugere a realização da banca no dia
22/03/2021 às 09h00 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor
Eduardo Sergio da Silva, e os doutores Antônio Augusto da Fonseca Júnior (co-
orientador), Rafael Gonçalves Teixeira Neto, Eduardo de Castro Ferreira e Mateus
Laguardia Nascimento. E ainda como membros suplentes os doutores Vinícius Silva
Belo e Leandro Augusto de Oliveira Barbosa. A discente Nayara Lizandra Leal
Cardoso sugere a realização da banca no dia 30/03/2021 às 08h30min, tendo como
membros titulares da banca, o orientador, professor Daniel Bonoto Gonçalves, e os
doutores Juliana Teixeira de Magalhães (co-orientadora), Aline Dias Paiva, Roney
Alves da Rocha, Paulo Afonso Granjeiro. E ainda como membros suplentes os
doutores Alexsandro Sobreira Galdino e Leandro da Conceição Luiz. 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. No
item 4) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Jairo Batista Netto / Profa
Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro: a professora Luciana apresentou o
formulário de solicitação de prorrogação de prazo para defesa do discente acima
mencionado, em que o mesmo justifica que em função da pandemia, houve atraso na
finalização de seu projeto e por isso, precisará usar a prorrogação concedida pela
instituição aos alunos matriculados em 2020. Após análise da solicitação, a mesma
foi aprovada, conforme solicitado. A data limite para realização da defesa será dia
17/08/2021. Passando ao item 5) Situação de Bolsas do PPGBiotec: a professora
Luciana, explicou que este ano, em função da pandemia, o programa terá uma
entrada pequena de alunos, tanto no Mestrado quanto no Doutorado, e que em
função disso, algumas bolsas poderão ficar ociosas. Analisando o cenário atual, em
que os discentes tiveram suas pesquisas prejudicadas pela pandemia, o programa já
autorizou a prorrogação das bolsas por 03 meses. Entretanto, ainda será necessário
alguns ajustes a fim de utilizar as cotas de bolsas o máximo possível, evitando assim,
perdas permanentes para o programa. Desta forma, a professora Luciana sugere
que: no Mestrado, as bolsas das discentes Keiza Priscila Enes, Leiliane Campos de
Carvalho, Nathália Camilo Hiratsuka e Sara Thamires Dias da Fonseca, sejam
prorrogadas até agosto de 2021. Sugere ainda que os alunos atuais que possuem
bolsas da UFSJ sejam remanejados para CAPES, e que as bolsas da UFSJ que
estarão liberadas, sejam vinculadas aos novos alunos ingressantes em 2021. Para o
Doutorado, a professora Luciana sugere que as bolsas das discentes Nayara
Lizandra Leal e Damiana Antônia Nunes, que completam 36 meses de concessão em
fevereiro deste ano, sejam, extraordinariamente, prorrogadas por mais 12 meses,
atingindo assim o prazo regulamentar da CAPES de 48 meses de bolsas para
Doutorado. Esta prorrogação extraordinária estaria sendo autorizada em função da
não entrada de novos doutorandos bolsistas no programa neste ano de 2021, o que
poderia acarretar a perda de duas cotas de bolsas do programa, o que seria um
prejuízo incalculável. Após análise da situação e discussão sobre os impactos, os
remanejamentos sugeridos foram aprovados. Passando ao item 6)
Encaminhamento de dissertação para qualificação da discente Leiliane Campos
de Carvalho/ Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck: 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 15/04/2021 às
14h00 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Gabriel de
Menezes Yazbeck, e os doutores Alexsandro Sobreira Galdino e Ralph Gruppi
Thomé. E ainda como membro suplente doutor Daniel Bonoto Gonçalves. 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 7)
Pedido de prorrogação de bolsa da discente Christiane de Fátima Oliveira/ Prof.
Joaquim Maurício Duarte Almeida: 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 da discente acima mencionada, a professora Luciana emitiu parecer
favorável a prorrogação, salientando que este é o primeiro pedido da discente e que
a prorrogação será por 03 meses. O parecer foi aprovado. Relativo ao item item 8)
Avaliação do artigo apresentado pelo discente Gilberto de Souza para fins de
comprovação para realização da defesa: a professora Luciana explicou que o
discente de doutorado Gilberto de Souza, orientado pelo professor Eduardo,
encaminhou alguns artigos publicados durante seu curso de produções oriundas de
suas pesquisas no doutorado afim de analisar se seriam suficientes para que sua
defesa seja agendada. Após análise dos documentos, a professora Luciana observou
que um dos artigos foi publicado por uma revista que no Qualis não obteve a
condição mínima. Entretanto, de acordo com a nova tabela de avaliação da CAPES,
o periódico tem um fator de impacto alto e está classificada como A3. Desta forma,
considerando o novo Qualis, o artigo cumpre os requisitos necessários. Desta forma,
o colegiado precisa decidir se para a avaliação dos produtos oriundos dos cursos
seria possível considerar o novo Qualis de avaliação. O colegiado aprovou a
consideração desta publicação e que desta forma, o mesmo poderá agendar sua
defesa. Após análise da situação, a sugestão foi acatada e os remanejamentos e
prorrogações serão realizados conforme descrito acima. 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 março de dois mil e vinte
e um.
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