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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois,
às dez horas e vinte minutos, por meio de acesso remoto, realizou-se a centésima décima
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 pelo professor Ralph Gruppi Thomé para cumprir a seguinte pauta: 1)
Informes; 2) Pedido de substituição de orientador: Jonas Alexander Dias; 3) Plano de ensino
- oferta de disciplina 2022/2; 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Raíssa
Cristina Dias Graciano; 5) Pedido de auxílio financeiro PROAP: Leiliane Campos de
Carvalho; 6) Pedido de auxílio financeiro PROAP: Prof. Fernando de Pilla Varotti; 7)
Encaminhamento de banca de defesa de mestrado: Wanderson Penido Duarte / Prof. Daniel
Bonoto Gonçalves; 8) Encaminhamento de banca de qualificação de doutorado: Bruna
Cristina Alves / Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida, Izabella Caputo Assis Silva e Thaís
Paula Rodrigues Gonçalves / Profa Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima ; 9) Relatório
de Estágio em Docência: Thaís Paula Rodrigues Gonçalves e Tatiane Castano Valadares;
10) Processo seletivo 2023. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ralph
Gruppi Thomé, Joaquim Maurício Duarte Almeida, Gabriel de Menezes Yazbeck, Fernando
de Pilla Varotti e a discente Thaís de Paula Rodrigues Gonçalves. Dando início a reunião, o
professor Ralph apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada com as seguintes inclusões:
no item 9) relatório dos discentes Lucas Santos Azevedo e Diêgo Carlos Andrade Pereira,
11) Encaminhamento de banca de defesa de defesa de doutorado: Diêgo Carlos Andrade
Pereria. Inicando pelo item 1) Informes: o professor Ralph informou que o resultado da
avaliação quadrienal da CAPES está previsto para ser divulgado no final deste mês.
Passando ao item 2) Pedido de substituição de orientador: Jonas Alexander Dias: o
professor Fernando, relator, apresentou o pedido do discente acima mencionado para
substituição de orientador. Explicou que o pedido foi assinado pelo atual orientador, professor
Ralph Gruppi e pelo novo orientador, professor Rafael César Russo Chagas, e que todas as
formalidades institucionais foram atendidas, desta forma, emitiu parecer favorável à
substituição. O parecer foi aprovado. Relativo ao item 3) Plano de ensino - oferta de
disciplina 2022/2: inicialmente o professor Ralph justificou a inclusão deste item para
avaliação em função da demanda de duas discentes que necessitam cursar a referida
disciplina para titulação, por isso, sua oferta foi antecipada para o semestre vigente. Em
seguida, o professor Fernando, relator, apresentou o plano de ensino da disciplina que é
obrigatória para ambos os cursos do PPGBiotec informou que o mesmo atendeu todos os
requisitos do programa para oferta, desta forma, emitiu parecer favorável. O parecer foi
aprovado. Passando ao item 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação:
Raíssa Cristina Dias Graciano: o professor Fernando, relator, apresentou o pedido e
justificativa de prorrogação de prazo da discente acima mencionada, referendado por seu
orientador. Por considerar o pedido pertinente e bem justificado, o professor emitiu parecer
favorável a prorrogação. O parecer foi aprovado. No item 5) Pedido de auxílio financeiro
PROAP: Leiliane Campos de Carvalho: o professor Joaquim, relator, apresentou o pedido
de auxílio financeiro da discente acima mencionada para participação em evento científico
nacional com apresentação de trabalho e explicou que o pedido atende todos os critérios
estabelecidos pelo programa, que a documentação necessária foi apresentada e tendo em
vista a disponibilidade dos recursos financeiros necessários, é de parecer favorável a
concessão do auxílio financeiro no valor de R$320,00 à discente. O parecer foi aprovado.
Passando ao item 6) Pedido de auxílio financeiro PROAP: Prof. Fernando de Pilla
Varotti: o professor Joaquim, relator, apresentou o pedido de auxílio financeiro do docente



acima mencionado para pagamento de revisão de artigo científico em periódico internacional
e explicou que infelizmente o professor não enviou o aceite do artigo para publicação, desta
forma, é parecer desfavorável, pois o aceite é documento obrigatório para concessão do
auxílio. O parecer foi aprovado. No item 7) Encaminhamento de banca de defesa de
mestrado: Wanderson Penido Duarte / Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: o professor Ralph
apresentou o formulário de encaminhamento de banca de defesa de dissertação do discente
acima mencionado que sugere a realização da banca no dia 25/08/2022 às 08h30 tendo
como membros titulares da banca, o orientador, professor Daniel Bonoto Gonçalves, e os
doutores Juliana Teixeira e Magalhães (co-orientadora), Carlos Henrique de Figueiredo
Vasconcelos e Klédna Constância Portes Reis. E ainda como membro suplente o doutor
Paulo Afonso Granjeiro. Após análise das solicitações, 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.
Relativo ao item 8) Encaminhamento de banca de qualificação de doutorado: Bruna
Cristina Alves / Prof. Joaquim Maurício Duarte Almeida, Izabella Caputo Assis Silva e
Thaís Paula Rodrigues Gonçalves / Profa Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima: o
professor Ralph, relator, apresentou os formulários de encaminhamento de banca de
qualificação de tese das discentes acima mencionadas. A discente Bruna Cristina Alves,
sugere a realização da banca no dia 25/08/2022 às 14h00 tendo como membros titulares da
banca, o orientador, professor Joaquim Maurício Duarte Almeida, e os doutores Marlúcia
Souza Pádua Vilela, Fernanda Maria Policarpo Tonelli e Mairon César Coimbra. E ainda
como membros suplentes os doutores Marina Goulart da Silva e Mayron Alves de
Vasconcelos. A discente Izabela Caputo Assis Silva que sugere a realização da banca no dia
27/09/2022 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, a orientadora, professora
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, e as doutoras Ana Hortência Fonseca Castro,
Paula Avelar Amado, Nathália Lucca Silva. E ainda como membros suplentes os doutores
Mairon César Coimbra e Adriano Guimarães Parreira. A discente Thaís Paula Rodrigues
Gonçalves, que sugere a realização da banca no dia 27/09/2022 às 08h00 tendo como
membros titulares da banca, a orientadora, professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos
Lima, e os doutores Simony Carvalho Mendonça, Adriano Guimarães Parreira e Mairon
César Coimbra. E ainda como membros suplentes as doutoras Paula Avelar Amado e
Nathália Lucca Silva. Após análise das solicitações, dos documentos apresentados, dos
membros indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, o professor emitiu
parecer favorável a realização das bancas nos dias e horários indicados. Os pareceres foram
aprovados. Passando ao item 9) Relatório de Estágio em Docência: Thaís Paula
Rodrigues Gonçalves, Tatiane Castano Valadares, Lucas Santos Azevedo e Diêgo
Carlos Andrade Pereira: o professor Ralph apresentou os relatórios de estágio em docência
dos discentes acima mencionados, explicou que todos os requisitos estabelecidos pelo
PPGBiotec foram cumpridos e que os relatórios foram aprovados pelos orientadores. Os
relatórios foram aprovados. No item 10) Processo seletivo 2023: o professor Ralph,
apresentou as propostas de editais para Mestrado e Doutorado, que já foram conferidas por
todos os membros previamente, via e-mail, houve nova conferência do cronograma e a
indicação dos professores Fernando de Pilla Varotti e Ralph Gruppi Thomé para participarem
e presidirem as Comissões de Seleção de Doutorado e Mestrado, respectivamente. Os
editais e indicações foram aprovadas e o edital será publicado em breve. Passando ao item
11) Encaminhamento de banca de defesa de defesa de doutorado: Diêgo Carlos
Andrade Pereira: 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
29/08/2022 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 Grasiele de Sousa Vieira
Tavares. E ainda como membros suplentes os doutores Vinícius Silva Belo e Ramon Vieira
Nunnes. 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, 12 de agosto de dois mil e vinte e dois.
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