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ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e
um, às quatorze horas e dois minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de
contato provocada pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a centésima segunda
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 (Divulgação do Processo Seletivo e Oferta de Vagas Assin); 2)
Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Christiane Fátima de Oliveira, Pablo
Felipe Rodrigues Gonçalves, Jaqueline França Souza, Stela Marinho Fonseca; 3) Pedido de
prorrogação de prazo para defesa: Keiza Priscila Enes dos Santos; 4) Relatório de Estágio
em Docência: Karen Sartori Jeunon Gontijo, Ranieli Paiva Lopes, Wanderson Duarte Penido,
Raíssa Cristina Dias Graciano; 5) Encaminhamento de dissertação para qualificação:
Christiane de Fátima Oliveira / Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida; 6) Encaminhamento
de dissertação para defesa: Keiza Priscila Enes dos Santos / Prof. Ralph Gruppi Thome; 7)
Mudança de Projeto: Júlia Antunes Tavares Ribeiro / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves,
Christiane de Fátima Oliveira / Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida; 8) Pedido de auxílio
ao estudante para participação em eventos: Leiliane Campos de Carvalho, Michelli dos
Santos, Raíssa Cristina Dias Graciano, Thais Paula Rodrigues Gonçalves; 9) Solicitação de



autorização para uso do laboratório: Edilene da Silva Santos, Gabriela Francine Lopes
Martins, Sara Aparecida Alexandre; 10) Solicitação para aproveitamento de créditos: Jonas
Alexsander Dias Ferreira; 11) Solicitação de dispensa de estágio em docência: Mariana
Teixeira de Faria; 12) Indicação de co-orientador: Rita Alaide Leandro Rodrigues; 13)
Situação do discente José Paulo de Sales Lavareda; 14) Processo Seletivo 2022; 15)
Alteração nos Critérios PROAP 2021. Estiveram presentes na reunião os seguintes
professores: Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Gustavo
Henrique Ribeiro Viana e 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 item 9) pedido da discente Rita Alaide Leandro
Rodrigues; do item 16) Apresentação do plano de ensino da disciplina Bioética a ser ofertada
em 2021/2; do item 17) Pedido de auxílio a pesquisador para revisão/tradução/publicação de
artigo: Prof. Paulo Afonso Granjeiro e Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida; do item 18)
Cancelamento da oferta da disciplina Academic Writing em 2021/2. Iniciando a reunião pelo
item 1) Informes (Divulgação do Processo Seletivo e Oferta de Vagas Assin): a professora
Luciana começou expondo aos presentes que a coordenação recebeu recentemente um
contato de uma empresa que trabalha com divulgação de processos seletivos,
disponibilizando a plataforma para divulgação da seleção de novos alunos do programa e
que provavelmente o próximo edital já será divulgado nessa plataforma como alternativa para
conquista de novos alunos. Explicou também que a Assin enviou uma consulta para oferta de
vagas de doutorado no edital Prolac e que a demanda foi encaminhada a todos os docentes
do programa, porém, não houve interessados em ofertar vagas, desta forma, o PPGBiotec
não participará dessa chamada. Passando ao item 2) Pedido de prorrogação de prazo para
qualificação: Christiane Fátima de Oliveira, Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves, Jaqueline
França Souza, Stela Marinho Fonseca: a professora Luciana apresentou os pedidos e
justificativas para prorrogação do prazo para qualificação e emitiu parecer favorável para os
prazos solicitados. Contudo, ressaltou que a discente Jaqueline está pedindo a prorrogação
pela segunda vez, portanto, será concedido o prazo improrrogável até 30/11/2021 e a
discente será comunicada sobre esse prazo final. O professor Gustavo, orientador da
discente, absteve-se do voto. O parecer foi aprovado pelos demais membros. Passando ao
item 3) Pedido de prorrogação de prazo para defesa: Keiza Priscila Enes dos Santos: a



professora Luciana apresentou o pedido e justificativa para prorrogação do prazo para defesa
da discente acima mencionada e emitiu parecer favorável a prorrogação. O professor Ralph,
orientador da discente, absteve-se do voto. O parecer foi aprovado pelos demais membros.
No item 4) Relatório de Estágio em Docência: Karen Sartori Jeunon Gontijo, Ranieli Paiva
Lopes, Wanderson Duarte Penido, Raíssa Cristina Dias Graciano: o professor Gustavo,
relator do item, apresentou os relatórios de estágio em docência dos discentes acima
mencionados, explicou que todos cumpriram os requisitos do programa e tiveram os
relatórios aprovados pelos orientadores do estágio, desta forma, emitiu parecer favorável a
aprovação dos relatórios apresentados. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 5)
Encaminhamento de dissertação para qualificação: Christiane de Fátima Oliveira / Prof.
Joaquim Maurício Duarte Almeida: 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 06/10/2021 às 08h30 tendo como membros titulares
da banca, o orientador, professor Joaquim Maurício Duarte Almeida, e os doutores Vinícius
Silva Belo e Adriano Guimarães Parreira. E ainda como membro suplente, a doutora Ana
Júlia Pereira Santinho Gomes. 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 6) Encaminhamento de dissertação para defesa: Keiza Priscila Enes dos
Santos / Prof. Ralph Gruppi Thomé: a professora Luciana apresentou o formulário de
encaminhamento de banca de defesa de dissertação da discente acima mencionada que
sugere a realização da banca no dia 30/09/2021 às 13h30, tendo como membros titulares da
banca, o orientador, professor Ralph Gruppi Thomé, e os doutores Hélio Batista dos Santos
(co-orientador), Rafael César Russo Chagas e Camila Ferreira Sales. 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 da banca no dia e horário
indicado. O professor Ralph, orientador da discente absteve-se do voto. O parecer foi
aprovado pelos demais membros. Relativo ao item 7) Mudança de Projeto: Júlia Antunes
Tavares Ribeiro / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves, Christiane de Fátima Oliveira / Prof.
Joaquim Maurício Duarte Almeida: o professor Ralph, relator dos pedidos, fez a leitura das



solicitações de mudança de projeto e justificativas, referendadas pelos orientadores. Explicou
que os novos projetos também foram apresentados. O relator justificou que, após análise dos
documentos e conformidade dos mesmos, seu parecer é favorável a aprovação das
mudanças. O parecer foi aprovado. No item 8) Pedido de auxílio ao estudante para
participação em eventos: Leiliane Campos de Carvalho, Michelli dos Santos, Raíssa Cristina
Dias Graciano, Thais Paula Rodrigues Gonçalves: o professor Ralph, relator dos pedidos,
apresentou os pedidos de auxílio dos discentes acima mecionados e a documentação que os
acompanhava, verificou que os pedidos estão de acordo com os critérios estabelecidos, que
há recursos disponíveis para o pagamento e que por isso é favorável ao pagamento dos
auxílios conforme a seguir: Leiliane Campos de Carvalho - R$ 140,00, Michelli dos Santos -
R$ 270,00, Raíssa Cristina Dias Graciano - R$ 160,00 e Thaís Paula Rodrigues Gonçalves -
R$ 60,00. O parecer foi aprovado e os pedidos de auxílio serão encaminhados para
pagamento. Passando ao item 9) Solicitação de autorização para uso do laboratório: Edilene
da Silva Santos, Gabriela Francine Lopes Martins, Sara Aparecida Alexandre e Rita Alaide
Leandro Rodrigues: o professor Gustavo, relator dos pedidos explicou que após análise da
documentação apresentada e da verificação de conformidade, emitiu parecer favorável as
solicitações das discentes mencionadas. O parecer foi aprovado. Passando ao item 10)
Solicitação para aproveitamento de créditos: Jonas Alexsander Dias Ferreira: O discente
Lucas, relator do pedido, apresentou a solicitação do discente acima mencionado e emitiu
parecer favorável ao aproveitamento de 03 créditos optativos, visto que a solicitação está de
acordo com a norma que regulamenta o assunto no PPGBiotec. No item 11) Solicitação de
dispensa de estágio em docência: Mariana Teixeira de Faria: o discente Lucas, relator do
pedido, apresentou a solicitação da discente acima mencionada e a documentação
comprobatória da atividade docente, e após verificação da conformidade, emitiu parecer
favorável à dispensa do estágio em docência para a discente Mariana. O parecer foi
aprovado. No item 12) Indicação de co-orientador: Rita Alaide Leandro Rodrigues: o
professor Ralph, relator do pedido, apresentou a solicitação da discente e sua justificativa,
corroboradas pelo seu orientador, onde indicam os professores Alexsandro Sobreira Galdino
e Rodolfo Cordeiro Giunchetti para colaborarem no projeto de pesquisa. Em seguida explicou
que apesar da experiência profissional dos professores indicados e da contribuição para o
projeto, seu parecer seria desfavorável à inclusão dos co-orientadores, uma vez que a norma



interna permite a indicação de apenas um (01) co-orientador por projeto de pesquisa. Desta
forma recomenda que a solicitação seja devolvida com orientação de atentar-se ao disposto
na instrução normativa e adequação da solicitação. O parecer foi aprovado. Passando ao
item 13) Situação do discente José Paulo de Sales Lavareda: a professora Luciana explicou
que o discente mencionado, orientado pelo professor Rafael César Russo Chagas, ingressou
no programa em março de 2018 e deveria ter defendido, em seu prazo regulamentar em
feveirero de 2020. Contudo, pediu prorrogação do prazo que foi renovado por seu orientador.
Todavia, mesmo considerando essas prorrogações e o prazo de prorrogação automático
concedido pela reitoria em função da COVID-19, o referido discente já esgotou todo o prazo
possível para sua defesa, e não o fez. Outro agravante é o fato de o aluno estar
incomunicável desde o início de 2020 não tendo retornado aos e-mails da coordenação ou de
seu orientador, nem mesmo os contatos telefônicos. Desta forma, nõa havendo mais prazo
para finalização do curso ou forma de contato com o mesmo, o assunto foi pautado para o
colegiado decidir sobre o desligamento de ofício ou não. Outra decisão do colegiado deve-se
ao caráter devolutivo da bolsa recebida, uma vez que o discente em questão foi bolsista
CAPES por 24 meses. Após análise da situação o colegiado votou a favor do desligamento
de ofício e da solicitação de devolução das bolsas recebidas durante o curso. O assunto será
encaminhado com a comunicação do desligamento por via postal e eletrônica. No item 14)
Processo Seletivo 2022: a professora Luciana apresentou os editais de seleção de novos
alunos para os cursos Mestrado e Doutorado do PPGBiotec, que acontecerá entre setembro
e novembro e contará com três etapas. Neste ano o processo seletivo não cobrará taxa de
inscrição e será realizado pelo sistema SIGAA. Os editais foram aprovados e serão
encaminhados convites para formação das bancas de seleção. Passando ao item 15)
Alteração nos Critérios PROAP 2021: a professora Luciana explicou que recebeu a sugestão
de adequação nos critérios PROAP no quesito Qualis dos periódicos que são aceitos para
pagamento afim de ajustar a instrução normativa de qualificação e defesa, para que haja
uniformidade nos Qualis e Fator de Impacto, uma vez que não há sentido em incentivar
publicações que não atendam aos critérios do programa para defesa. Após análise das
situações e dos documentos em questão, decidiu-se por adequar os dois documentos,
Critérios para utilização do PROAP 2021 e Normativa de Qualificação e Defesa, para que
utilizem os mesmos padrões. Passando ao item 16) Apresentação do plano de ensino da



disciplina Bioética a ser ofertada em 2021/2: o discente Lucas, relator do pedido, explicou
que após analisar o plano de ensino da referida disciplina e verificar sua conformidade com a
legislação pertinente, emite parecer favorável a oferta da mesma no semestre atual. O
parecer foi aprovado. No item 17) Pedido de auxílio a pesquisador para
revisão/tradução/publicação de artigo: Prof. Paulo Afonso Granjeiro e Prof. Joaquim Maurício
Duarte Almeida: o professor Ralph, relator, apresentou os pedidos de auxílio dos docentes
acima mecionados e a documentação que os acompanha, explicou que os pedidos estão de
acordo com os critérios estabelecidos, que há recursos disponíveis para o pagamento e que
por isso é favorável ao pagamento dos auxílios no limite máximo para a categoria, R$ 500,00
para cada professor. O parecer foi aprovado. Passando ao item 18) Cancelamento da oferta
da disciplina Academic Writing em 2021/2: o professor Ralph, responsável pela disciplina
citada, solicita o cancelamento da oferta, uma vez que houve apenas um aluno inscrito, e que
a disciplina será ofertada novamente no próximo semestre, com provável maior demanda de
alunos. O colegiado aprovou o cancelamento. O discente inscrito será comunicado. 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, 14 de setembro de
dois mil e vinte e um.
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