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ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos onze dias do mês de maio 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
nonagésima oitava 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) Encaminhamento de
dissertação para defesa: Nathália Hiratsuka Camilo / Prof. Joaquim Maurício Duarte
Almeida; 2) Relatório de estágio em docência: Nayara Lizandra Leal Cardoso, Luana
Cristina Diniz Santos, Thaís Paula de Araújo, Christiane de Fátima Oliveira, Fernanda
Alice de Oliveira, Raquel Valinhas e Valinhas, Fernanda Moura Alves, Brayan Jonas
Mano Sousa; 3) Solicitação de aproveitamento de créditos: Bruna Cristina Alves e
Júlia Antunes Tavares Ribeiro; 4) Homologação das inscrições do Processo Seletivo
PDPG do Edital 001/2021/ PPGBiotec; 5) Desligamento do discente de Mestrado
Pedro Ribeiro de Oliveira. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores:
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria
Siqueira Ferreira e o discente Lucas Santos Azevedo. O professor Gustavo Henrique
Ribeiro Viana justificou ausência por estar gozando de férias regulamentares. Dando
início a reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que, após lida, foi
aprovada com as seguintes inclusões: item 6) Pedido de prorrogação de prazo para
qualificação: Raquel Valinhas e Valinhas, Wanderson Penido Duarte e Luísa Ferreira
da Cruz; 7) Solicitação de mudança de projeto: Wanderson Penido Duarte/Prof.
Daniel Bonoto Gonçalves; 8) Solicitação para inclusão de co-orientador: Wanderson
Penido Duarte/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves. Iniciando a reunião pelo item 1)
Encaminhamento de dissertação para defesa: Nathália Hiratsuka Camilo / Prof.
Joaquim Maurício Duarte Almeida: 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 19/05/2021 às 08h30 tendo
como membros titulares da banca, o orientador, professor Joaquim Maurício Duarte
Almeida, e os doutores Adriano Guimarães Parreira (co-orientador), Melissa Grazielle
Moraes e Nathália Lucca Silva. E ainda como membro suplente, o doutor Mairon
César Coimbra. 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 2) Relatório de estágio em docência: Nayara
Lizandra Leal Cardoso, Luana Cristina Diniz Santos, Thaís Paula de Araújo,
Christiane de Fátima Oliveira, Fernanda Alice de Oliveira, Raquel Valinhas e
Valinhas, Fernanda Moura Alves, Brayan Jonas Mano Sousa: a professora
Luciana passou a palavra para a professora Jaqueline, relatora dos pedidos, que
apresentou os relatórios de atividades desenvolvidas pelos discentes acima
mencionados durante seus estágios em docência. Após verificação das condições
necessárias e das aprovações dos mesmos pelos professores orientadores e



docentes responsáveis pelas disciplinas, as atividades foram aprovadas e
consideradas válidas para cumprimento do requisito obrigatório junto ao programa.
Passando ao item 3) Solicitação de aproveitamento de créditos: Bruna Cristina
Alves e Júlia Antunes Tavares Ribeiro: a professora Luciana passou a palavra para
o discente Lucas, relator dos pedidos, que após analisar a solicitação das discentes
acima mencionadas e verificar a conformidade com a normativa do programa que
regulamenta a matéria, foi favorável ao aproveitamento de 03 (três) créditos optativos
para a discente Júlia Antunes e 15 créditos optativos para a discente Bruna Alves. O
parecer foi aprovado. Relativo ao item 4) Homologação das inscrições do
Processo Seletivo PDPG do Edital 001/2021/ PPGBiotec: a professora Luciana
apresentou a relação de candidatos inscritos para concorrer as vagas do programa
PDPG, regido pelo Edital 001/2021-PPGBiotec. Após análise e conferência de toda
documentação, as inscrições dos seguintes candidatos foram homologadas: Artur
Saturnino Rodrigues, Júlia Antunes Tavares Ribeiro e Sara Aparecida Alexandre. No
item 5) Desligamento do discente de Mestrado Pedro Ribeiro de Oliveira: a
professora Luciana relembrou a todos o caso do discente de Mestrado, Pedro Ribeiro
de Oliveira, orientado pelo professor Ralph, que infelizmente não concluiu o curso. O
discente relatou problemas de saúde que o impossibilitaram de dar continuidade ao
desenvolvimento de seu projeto. Entretanto, não solicitou seu desligamento. A partir
daí, o programa tentou alguns contatos, porém, sem sucesso. Desta forma, procedeu
com a comunicação física, via sistema Correios com aviso de recebimento, e
eletrônica pelo web-mail. Mesmo ciente do prazo para manifestação, o discente não
se pronunciou. Assim, o assunto está sendo abordado para decisão acerca da
continuidade do processo para desligamento de ofício do referido discente.
Importante salientar que o mesmo não foi bolsista do programa. Após análise da
situação e breve discussão, decidiu-se por unanimidade, pela instauração de
processo para o desligamento do discente. No item 6) Pedido de prorrogação de
prazo para qualificação: Raquel Valinhas e Valinhas, Wanderson Penido Duarte
e Luísa Ferreira da Cruz: a professora Luciana apresentou os pedidos de
prorrogação do prazo para qualificação dos discentes acima mencionados,
corroborados por seus orientadores. Após análise dos pedidos e justificativas, os
pedidos foram aprovados. Passando ao 7) Solicitação de mudança de projeto:
Wanderson Penido Duarte/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: a professora Luciana
passou a palavra para o professor Ralph, relator do pedido. O professor apresentou a
solicitação de mudança de projeto com justificativa, e o novo projeto. Após análise do
pedido, o professor emitiu parecer favorável a mudança. O parecer foi aprovado.No
item 8) Solicitação para inclusão de co-orientador: Wanderson Penido
Duarte/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: o professor Ralph, relator do pedido,
apresentou a solicitação do discente acima mencionado e seu orientador para que o
professor Carlos Henrique de Figueiredo Vasconcellos seja co-orientador do discente
junto ao PPGBiotec, no desenvolvimento do projeto "USO DE Lactobacillus
plantarum E Candida infanticola EM PISCICULTURA VISANDO O
MELHORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, TAXA DE SOBREVIVÊNCIA E
CRESCIMENTO de TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus). Após análise do
pedido, o relator emitiu parecer desfavorável a co-orientação, uma vez que o
professor indicado não atende os critérios estabelecidos pelo PPGBiotec em sua
Instrução Normativa 003/2016, que regulamenta o assunto. 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, 11
de maio de dois mil e vinte e um.
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