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ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos treze dias do mês de abril de dois
mil e vinte e um, às quatorze horas e quatro minutos, por meio de acesso remoto,
devido à restrição de contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19,
realizou-se a nonagésima sétima 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) Prêmio CAPES
2021; 2) Solicitação para uso de laboratório da discente: Izabela Caputo Assis Silva e
Thaís Paula Rodrigues Gonçalves / Profa Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima;
3) Encaminhamento de tese para defesa: Alessandra Moraes Pedrosa / Prof.
Joaquim Maurício Duarte Almeida; 4) Pedido de prorrogação de prazo para
qualificação: Luana Cristina Diniz Santos/ Profa Ana Hortência Fonseca Castro,
Thaís Paula de Araújo / Prof. Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline França Souza / Prof.
Gustavo Henrique Ribeiro Viana; 5) Relatório de estágio em docência: Luísa Ferreira
da Cruz; 6) Oferecimento de disciplinas 1º ERE 2021. 7) Edital de seleção de
doutorado vinculado ao Edital 018/2020 CAPES; 8) Solicitação para autorização de
pesquisa: Amanda Luísa da Fonseca. 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: no item 2) inclusão
das solicitações dos discentes Brayan Jonas Mano Sousa, Bruna Cristina Alves,
Luana Cristina Diniz Santos e Tatiane Castano Valadares; item 9) Encaminhamento
de dissertação para defesa: Jairo Batista Netto/ Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja
Ribeiro; item 10) Indicação de co-orientação: Luana Cristina Diniz Santos / Profa Ana
Hortência Fonseca Castro. Iniciando a reunião pelo item 1) Prêmio CAPES 2021: a
professora Luciana explicou que a CAPES publicou recentemente o edital "Prêmio
CAPES de Teses 2021", ao qual podem concorrer as teses defendidas nos
programas de pós-graduação no ano de 2020. O edital foi amplamente divulgado
entre os docentes do programa e foi estabelecida uma data para inscrições. Em
seguida, a comissão foi nomeada para fazer a seleção e verificar a conformidade
com os termos do Edital da CAPES. Desta forma, a professora Luciana apresentou o
resultado da seleção conduzida no programa, tendo sido indicada a Tese da egressa
Paula Avelar Amado, que deverá ser encaminhada para representar o programa. A
indicação foi aprovada. Passando ao item 2) Solicitação para uso de laboratório
dos discentes: Izabela Caputo Assis Silva, Lucas Santos Azevedo e Thaís Paula
Rodrigues Gonçalves / Profa Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Luana
Cristina Diniz Santos / Profa Ana Hortência Fonseca Castro e Brayan Jonas
Mano Sousa, Bruna Cristina Alves e Tatiane Castano Valadares / prof. Joaquim
Maurício Duarte Almeida: o professor Ralph, relator dos pedidos, explicou que após
analisar a documentação apresentada pelos discentes acima mencionados e seus
orientadores, observou que a discente Tatiane Castano Valadares foi selecionada no
processo seletivo para ingresso em 2021, desta forma, não cumpre o requisito
estabelecido pelo programa, em que alunos de mestrado devem ter cursado pelo
menos um semestre letivo para terem suas solicitações deferidas. Desta forma,
emitiu parecer desfavorável ao pedido da discente Tatiane. Já para os demais
discentes acima mencionados, emitiu parecer favorável, uma vez que cumpriram



todos os requisitos estabelecidos pela resolução e pelo programa. Os pareceres
foram aprovados. No item 3) Encaminhamento de tese para defesa: Alessandra
Moraes Pedrosa / Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida: a professora Luciana
apresentou o formulário de encaminhamento de banca de defesa de tese da discente
acima mencionada, em que a mesma sugere a realização da banca no dia
07/05/2021 às 08h30 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor
Joaquim Maurício Duarte Almeida, e os doutores Fúlvio Rieli Mendes, João Paulo
Viana Leite, Hélio Batista dos Santos, Mairon César Coimbra. E ainda como
membros suplentes os doutores Adriano Guimarães Parreira e Ralph Gruppi Thomé.
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 indicados. O parecer foi aprovado.
Relativo ao item 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Luana
Cristina Diniz Santos/ Profa Ana Hortência Fonseca Castro, Thaís Paula de
Araújo / Prof. Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline França Souza / Prof. Gustavo
Henrique Ribeiro Viana: a professora Luciana apresentou os pedidos de
prorrogação de prazo dos discentes acima mencionados e suas justificativas,
corroboradas por seus orientadores. Levando em consideração o período de
pandemia em que vivemos, e as justificativas apresentadas, as solicitações foram
aprovadas por unanimidade. No item 5) Relatório de estágio em docência: Luísa
Ferreira da Cruz: a professora Luciana apresentou o relatório de atividades
desenvolvidas pela discente acima mencionada durante seu estágio em docência.
Após verificação das condições necessárias e da aprovação do mesmo pelos
professores orientador e docente responsável pela disciplina, a atividade foi aprovada
e considerada válida para cumprimento do requisito junto ao programa. Passando ao
item 6) Oferecimento de disciplinas 1º ERE 2021: o professor Gustavo explicou
que foi aprovada pelo CONEP a manutenção das atividades acadêmicas no sistema
de Ensino Remoto Emergencial e desta forma, a coordenação consultou os docentes
do programa sobre a possibilidade de oferta das disciplinas na modalidade remota.
Alguns professores tiveram interesse e manifestaram-se com o envio do plano de
ensino adequado a oferta emergencial. Desta forma, após avaliar os planos de
ensino e as condições de oferta, o professor Gustavo manifesta-se favorável a
aprovação da oferta neste primeiro semestre de 2021 (Remoto) das disciplinas,
Fisiologia e Bioquímica de Plantas/ Profa. Ana Hortência Fonsêca Castro; Seminários
/ Prof. Joaquim Maurício Duarte-Almeida; Academic Writing / Prof. Ralph Gruppi
Thomé; Seminários de Qualificação/ Profa. Luciana Alves Rodrigues dos Santos
Lima, Empreendedorismo e Tópicos Especiais em Empreendedorismo / Prof. Paulo
Afonso Granjeiro, por atenderem as regras estabelecidas na resolução específica. O
parecer foi aprovado.No item 7) Edital de seleção de doutorado vinculado ao
Edital 018/2020 CAPES: a professora Luciana explicou que no ano passado o
programa enviou uma proposta para concorrer ao Edital 018/2020 da CAPES, em um
projeto de fomento em colaboração com a FAPEMIG. Na época, o autor da proposta
foi o professor Daniel. A proposta do PPGBiotec foi aprovada e desta forma o
programa foi contemplado com 03 (três) bolsas de estudo para desenvolvimento do
projeto aprovado sob orientação dos professores Daniel Bonoto Gonçalves e Paulo
Afonso Granjeiro. Explicou ainda que neste início de ano foram realizadas algumas
reuniões entre o comitê do edital e os programas com projetos selecionados, e que
recentemente ficou estabelecido que os discentes bolsistas deverão ser indicados até
início de julho deste ano. Desta forma, faz-se necessário o desenvolvimento de um
processo seletivo nos moldes da seleção DAE para seleção dos alunos que serão
contemplados. Em função disso, um edital foi elaborado, levando em conta as
especificidades da chamada e os prazos necessários. A proposta de edital foi
apresentada e aprovada pelo Colegiado. A comissão de seleção foi indicada e será
consultada sobre disponibilidade. Passando ao item 8) Solicitação para autorização
de pesquisa: Amanda Luísa da Fonseca: a professora Luciana apresentou uma
solicitação recebida em que a pós-doutoranda Amanda Luísa da Fonseca solicita
colaboração do programa na divulgação de pesquisa a ser realizada junto aos
discentes e docentes do programa. Esse compromisso do programa deve ser
manifesto em um documento que será encaminhado ao Comitê de Ética em
Pesquisa do CCO. Após a leitura da solicitação, o colegiado manifestou-se favorável
ao compromisso em divulgar a pesquisa. Será emitido um documento e encaminhado
a solicitante. Relativo ao item 9) Encaminhamento de dissertação para defesa:
Jairo Batista Netto/ Profa. Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro: a professora
Luciana apresentou o formulário de encaminhamento de banca de defesa de
dissertação do discente acima mencionado, em que o mesmo sugere a realização da



banca no dia 27/05/2021 às 08h30 tendo como membros titulares da banca, a
orientadora, professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, e os doutores Hélio
Batista dos Santos e Ana Gabriela Silva. E ainda como membro suplente o doutor
Ralph Gruppi Thomé. Após análise da solicitação, dos documentos apresentados,
dos membros indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, a
realização da banca foi aprovada no dia e horário indicados. 10) Indicação de co-
orientação: Luana Cristina Diniz Santos / Profa Ana Hortência Fonseca Castro:
a professora Luciana apresentou indicação de co-orientação encaminhada pela
discente e orientadora acima mencionadas, em que as mesmas solicitam autorização
para que a professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima seja co-orientadora
da discente Luana Cristina no desenvolvimento do projeto "Estudo fitoquimico e
avaliaçaõ das atividades biológicas de sementes de Handroanthus impetiginosus
(Bignoniaceae) junto ao PPGBiotec. A solicitação foi aprovada, pois a professora
indicada atende os requisitos exigidos pelo programa. 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 abril de dois mil e vinte e
um.
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