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ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um,
às quatorze horas, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato provocada pela
pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a centésima 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) Autorização para uso do
laboratório: Mariana Teixeira de Faria, Fernanda Alice de Oliveira; 2) Pedido de prorrogação
de prazo para qualificação: Michelli dos Santos; 3) Solicitação de aproveitamento de créditos:
Raquel Valinhas e Valinhas; 4) Indicação de co-orientação: Ludmila Maria Gonçalves Godoi
de Camargos; 5) Encaminhamento de dissertação para defesa: André Vinícius Fernandes /
Prof. Alexsandro Sobreira Galdino; 6) Encaminhamento de tese para defesa: Gilberto de Souza
/ Prof. Eduardo Sérgio da Silva. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores:
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Gustavo Henrique Ribeiro
Viana, 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 com as seguintes
inclusões: no item 5) Encaminhamento de dissertação para defesa: Sara Thamires Dias da
Fonseca / Profª. Ana Hortência Fonseca Castro, item 7) Encaminhamento de dissertação para
qualificação: Fernanda de Moura Alves / Prof. Gustavo Henrique Ribeiro Viana. Iniciando a
reunião pelo item 1) Autorização para uso do laboratório: Mariana Teixeira de Faria e
Fernanda Alice de Oliveira: o professor Gustavo, relator dos pedidos, explicou que após
analisar a documentação apresentada pelas discentes acima mencionadas e seus orientadores,
emitiu parecer favorável aos pedidos, pois todos os requisitos estabelecidos pela resolução e
pelo program foram atendidos. Os pareceres foram aprovados. Passando ao item 2) Pedido de
prorrogação de prazo para qualificação: Michelli dos Santos: a professora Jaqueline,
relatora do pedido explicou que como não há normativa que regulamente prazos para
prorrogação de qualificação, adotou os mesmos critérios já utilizados pelo colegiado nos
demais pedidos, autorizando a prorrogação máxima por 06 meses, uma vez que o prazo de
defesa foi prorrogado por este mesmo tempo em função da pandemia causada pela COVID-19.
Desta forma, emitiu parecer favorável a todos os pedidos conforme solicitado pela discente e
orientador. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 3) Solicitação de aproveitamento de
créditos: Raquel Valinhas e Valinhas: o discente Lucas, relator dos pedidos explicou que,
após analisar as solicitações e documentos apresentados pela discente acima mencionada, e
verificar a conformidade com a normativa do programa que regulamenta a matéria, foi
favorável ao aproveitamento de 08 (oito) créditos optativos. O parecer foi aprovado. No item
4) Indicação de co-orientação: Ludmila Maria Gonçalves Godoi de Camargos: a
professora Jaqueline, relatora do pedido, explicou que após análise da solicitação, emitiu
parecer favorável, visto que a professora Débora de Oliveira Lopes, indicada para ser co-
orientadora da discente no desenvolvimento de seu projeto vinculado ao PPGBiotec atende
todos os critérios estabelecidos pelo programa em instrução normativa que regulamenta o
assunto. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 5) Encaminhamento de dissertação para
defesa: André Vinícius Fernandes / Prof. Alexsandro Sobreira Galdino, Sara Thamires
Dias da Fonseca / Profª. Ana Hortência Fonseca Castro: o professor Ralph apresentou os
formulários de encaminhamento de banca de defesa de dissertação dos discentes acima
mencionados. O discente André, sugere a realização da banca no dia 30/07/2021 às 9h00 tendo
como membros titulares da banca, o orientador, professor Alexsandro Sobreira Galdino, e os
doutores Márcio Sobreira Silva Araújo (co-orientador), Soraya dos Santos Pereira e Flora
Satico Kano. E ainda como membro suplente, o doutor Adriano Guimarães Parreira. A



discente Sara, sugere a realização da banca no dia 19/08/2021 às 8h00 tendo como membros
titulares da banca, a orientadora, professora Ana Hortência Fonseca Castro, e os doutores
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira (co-orientadora) Ana Gabriela Reis Solano e Diogo Teixeira
Carvalho. E ainda como membro suplente, a doutora Karina Marjorie Silva Herrera. 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 nos dias e horários indicados. O parecer foi aprovado. No item 6)
Encaminhamento de tese para defesa: Gilberto de Souza / Prof. Eduardo Sérgio da Silva:
o professor Ralph apresentou o formulário de encaminhamento de banca de defesa de tese do
discente acima mencionado que sugere a realização da banca no dia 29/07/2021 às 09h00
tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Eduardo Sergio da Silva, e os
doutores Alexsandro Sobreira Galdino, José Augusto Ferreira Perez Villar, Miguel Angel
Chavez Fumagalli e Patrícia Flávia Quaresma. E ainda como membros suplentes, os doutores
Valeriana Valadares Lopes e Eduardo de Castro Ferreira. 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 no dia e horário indicado.
O parecer foi aprovado. Passando ao item 7) Encaminhamento de dissertação para
qualificação: Fernanda de Moura Alves / Prof. Gustavo Henrique Ribeiro Viana: o
professor Ralph apresentou o formulário de encaminhamento de banca de qualificação de
dissertação da discente acima mencionada que sugere a realização da banca no dia 31/08/2021
às 13h30 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Gustavo Henrique
Ribeiro Viana, e os doutores Fernando de Pilla Varotti e Fábio Vieira dos Santos. E ainda como
membro suplente, a doutora Amanda Luísa da Fonseca. 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 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, 13 de julho de dois mil e vinte e um.
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