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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e
dois, às dez horas e cinco minutos, por meio de acesso remoto, realizou-se a centésima
décima terceira 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 Inclusão de co-orientador: Sara Aparecida Alexandre/Prof.
Daniel Bonoto Gonçalves; 3) Pedido de aproveitamento de créditos: Fernanda de Moura
Alves; 4) Encaminhamento de banca de qualificação de mestrado: Jonas Alexsander Dias
Ferreira/Prof. Rafael César Russo Chagas e Lara Luiza Freitas de Oliveira / Prof. Ralph
Gruppi Thomé; 5) Relatório de Estágio em docência :Anderson Kelvin Saraiva Macedo; 6)
Solicitação ao Colegiado: Juliana Martins Machado; 7) Decisão sobre linha de pesquisa do
PPGBiotec; 8) Edital Carrefour. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores:
Ralph Gruppi Thomé, Joaquim Maurício Duarte Almeida, Gabriel de Menezes Yazbeck e
Fernando De Pilla Varotti e a discente Thaís de Paula Rodrigues Gonçalves. Dando início a
reunião pelo item 1) Informes: o professor Ralph comunicou que será implementada
secretaria integrada de pós-graduação no CCO e que a partir dessa implantação, o programa
deixará de ter uma secretária única e exclusiva. A secretaria integrada continuará
funcionando no mesmo local e a secretária do programa comporá o time que atenderá no
setor. Contudo, essa integração ainda não tem data definida para ser implementada.
Passando ao item 2) Pedido de Inclusão de co-orientador: Sara Aparecida
Alexandre/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves: O professor Joaquim, relator, apresentou o
pedido de inclusão de co-orientador da discente acima mencionada referendado por seu
orientador. Explicou que a justificativa é pertinente e que o professor Lourival Marin Mender,
indicado para co-orientação atende aos critérios estabelecidos pelo programa, desta forma,
emitiu parecer favorável à indicação do referido professor como co-orientador. O parecer foi
aprovado. No item 3) Pedido de aproveitamento de créditos: Fernanda de Moura Alves:
a discente Thaís, relatora do pedido, explicou que após analisar a solicitação da discente
acima mencionada, verificou que o pedido de aproveitamento refere-se as disciplinas
cursadas no PPGBiotec enquanto mestranda, que o pedido atende os critérios estabelecidos
pelo programa e por isso emitiu parecer favorável ao aproveitamento de 02 créditos
obrigatórios e 14 créditos optativos, conforme solicitado. O parecer foi aprovado. Relativo ao
item 4) Encaminhamento de banca de qualificação de mestrado: Jonas Alexsander Dias
Ferreira / Prof. Rafael César Russo Chagas e Lara Luiza Freitas de Oliveira / Prof. Ralph
Gruppi Thomé: o professor Gabriel, relator do pedido do discente Jonas Alexsander Dias
Ferreira, apresentou o formulário de encaminhamento de banca de qualificação de
dissertação que sugere a realização da banca no dia 03/10/2022 às 9h00, tendo como
membros titulares da banca, o orientador, professor Rafael César Russo Chagas, e os
doutores Luis Fernando Soares e Ludmila Silva Brighenti. E ainda como membro suplente o
doutor Joaquim Maurício Duarte Almeida. Em seguida, professor Joaquim, relator do pedido
da discente Lara Luiza Freitas de Oliveira, apresentou seu formulário em que sugere a
realização da banca no dia 03/10/2022 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, o
orientador, professor Ralph Gruppi Thomé, e os doutores Farah Maria Drumond Chequer
Baldoni (co-orientação), Fábio Vieira dos Santos e Hélio Batista dos Santos. E ainda como
membro suplente a doutora Magna Cristina Paiva. Após análise das solicitações, dos
documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências profissionais na área
da pesquisa, os professores emitiram pareceres favoráveis a realização das bancas nos dias
e horários indicados. Os pareceres foram aprovados. Passando ao item 5) Relatório de



Estágio em docência: Anderson Kelvin Saraiva Macedo: o professor Joaquim apresentou
o relatório de estágio em docência do discente acima mencionado, que cumpriu todos os
requisitos estabelecidos pelo PPGBiotec e foi aprovado pelo orientador. O relatório foi
aprovado. No item 6) Solicitação ao Colegiado: Juliana Martins Machado: O professor
Ralph, relator do pedido, apresentou o pedido da doutora Juliana Martins Machado que
solicita ao colegiado a autorização para lecionar, em conjunto com o professor Alexsandro
Galdino, a disciplina Biotecnologia e Inovações para alunos do programa. Segundo professor
Ralph ele entende que o pedido de reconhecimento da atuação como professora junto ao
programa seria relacionado a uma atuação voluntária. Neste sentido, ele buscou informações
sobre a vinculação de professora voluntária na casa, desta forma, seu encaminhamento é
para que a doutora Juliana proceda com o pedido formal de prestação de serviço voluntário
para que a atuação possa ser realizada e reconhecida. Num primeiro momento será
solicitado a doutora que apresente o plano de trabalho para que o colegiado possa avaliar a
pertinência e então recomendar, ou não, o estabelecimento do contrato de serviço voluntário.
A doutora será comunicada dos procedimentos e legislação pertinente. Relativo ao item 7)
Decisão sobre linha de pesquisa do PPGBiotec: o professor Ralph explicou que em
reunião anterior do colegiado, com base em recomendação de assembleia docente, decidiu-
se por excluir a linha de pesquisa "Biotecnologia Computacional para Tratamento de Dados
Biológicos" que está há mais de um ano sem orientador credenciado. Todavia, ao consultar a
PROPE sobre os trâmites para tal ação, o programa foi informado que para fins de
organização e reconhecimento dentro da instituição, a mudança deve ser implantada no
projeto pedagógico do curso e passar por todas as instâncias superiores da casa. Diante
disso, para que a linha não fique sem docente credenciado, o professor Gabriel será
vinculado a referida linha de pesquisa. E assim que o resultado da avaliação quadrienal sair,
o programa providenciará um edital para credenciamento de novos docentes para a área. No
item 8) Edital Carrefour: o professor Ralph apresentou a todos o Edital Carrefour, que foi
recentemente lançado nacionalmente com o objetivo de distribuição de bolsas de Graduação,
Mestrado e Doutorado exclusivamente para discentes das ações afirmativas "negros" em
função de uma TAC. Houve longo diálogo sobre as condições da chamada nacional, as
vantagens, desvantagens de concorrer e os reflexos no processo seletivo que está em vigor
no programa. Em seguida decidiu-se que no momento o PPGBiotec não deve concorrer a
essa chamada. 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 setembro de dois mil e vinte e dois.
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