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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 13 / 2022 - PPGBiotec (13.04)

Nº do Protocolo: 23122.051223/2022-78
Divinópolis-MG, 19 de dezembro de 2022.

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e
dois, às dez horas e oito minutos, por meio de acesso remoto, realizou-se a centésima
décima sexta 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 prorrogação de prazo para defesa de Jaqueline França
Souza; 3) Solicitação de estágio em docência da discente Sara Aparecida Alexandre; 4)
Oferta de disciplinas 2023/1. 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, o professor Ralph apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada com as seguintes
inclusões: no item 2) pedido de prorrogação para defesa de Michelli dos Santos e Raquel
Valinhas e Valinhas; Item 5) Encaminhamento de banca de qualificação: Júlia Antunes
Tavares Ribeiro/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves; item 6) Encaminhamento de banca de
defesa de doutorado: Diêgo Fernandes Lívio/Prof. Paulo Afonso Granjeiro e Jaqueline França
Sousa/Prof. Gustavo Henrique Ribeiro Viana; item 7) Pedido de inclusão de co-orientador:
Raíssa Cristina Dias Graciano/Prof. Gabriel Menezes de Yazbeck. Iniciando pelo item 1)
Informes: O professor Ralph lembrou da assembleia docente que será realizada no dia 15 de
dezembro e enfatizou a importância da presença de todos. Aproveitou ainda para ratificar a
importância do envio da planilha coleta no prazo para que seja possível o preenchimento da
Plataforma Sucupira no prazo determinado pela CAPES. Passando ao item 2) Pedido de
prorrogação de prazo para defesa de Jaqueline França Souza, Michelli dos Santos e Raquel
Valinhas e Valinhas: O professor Ralph apresentou os pedidos de prorrogação de prazo para
defesa da tese das discentes acima identificadas ratificadas por seus orientadores, explicou
que é a primeira
prorrogação solicitada pelas discentes e as justificativas foram consideradas pertinentes,
desta forma, emitiu parecer favorável a prorrogação. O parecer foi aprovado. Relativo ao item
3) Solicitação de estágio em docência da discente Sara Aparecida Alexandre: o professor
Ralph explicou que a doutoranda acima identificada, com a concordância de seu orientador,
solicitou autorização para realizar o estágio em docência na UEMG, unidade Passos/MG, em
disciplina relacionada a sua área de formação. A discente apresentou o programa da
disciplina que irá acompanhar e o aceite da professora que irá orientar as atividades na
referida unidade. Desta forma, emitiu parecer favorável a realização do estágio conforme
solicitado pela discente. O parecer foi aprovado. Passando ao item 4) Oferta de disciplinas
2023/1: O professor Ralph, apresentou os planos de ensino das disciplinas a serem ofertadas
no próximo semestre letivo, explicou que fez a análise dos planos de ensino recebidos pela
coordenação, e por estarem de acordo com o preconizado pela instituição, emitiu parecer
favorável ao oferecimento das disciplinas a seguir relacionadas: - obrigatórias:
Empreendedorismo, Academic Writing e Seminários; - optativas: Tópicos Especiais em
Empreendedorismo, Fisiologia e Bioquímica de Plantas Superiores, Adsorção: Aspectos
Teóricos e Aplicação Ambiental, Tópicos especiais em Processos Biotecnológicos . O parecer
foi aprovado. No item 5) Encaminhamento de banca de qualificação: Julia Antunes Tavares
Ribeiro/Prof.
Daniel Bonoto Gonçalves: o professor Ralph, apresentou o formulário de encaminhamento de
banca de qualificação de tese da discente acima mencionada, em que a mesma sugere a
realização da banca no dia 28/02/2023 às 08h00, tendo como membros titulares da banca, o
orientador, professor Daniel Bonoto Gonçalves, e os doutores Rafael César Russo Chagas,
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Lílian Emídio Ribeiro, Carlos Joulbert Alves de Souza. E ainda como membros suplentes os
doutores Paulo Afonso Granjeiro e Klédna Constância Portes Reis 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. Relativo ao item 6) Encaminhamento de
banca de defesa de doutorado: Diêgo Fernandes Lívio/Prof. Paulo Afonso Granjeiro e
Jaqueline França Sousa/Prof. Gustavo Henrique Ribeiro Viana: o professor Ralph apresentou
os formulários de encaminhamento de bancas de defesa de tese dos discentes acima
mencionados. O discente Diêgo Fernandes Lívio sugere a realização da banca no dia
27/02/2023 às 14h00, tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Paulo
Afonso Granjeiro, e os doutores Alcides de Oliveira Wanderley Neto, Fabiana Testa Moura de
Carvalho Vicentini, José Carlos de Magalhães e Marcel Otávio Cerri. E ainda como membros
suplentes os doutores Daniel Bonoto Gonçalves e Samyra Giorola Cecílio. A discente
Jaqueline França Sousa sugere a realização da banca no dia 27/02/2023 às 14h00, tendo
como membros titulares o orientador, Gustavo Henrique Ribeiro Viana e os doutores Silmara
Nunes Andrade, Karina Marjorie Silva Herrera, Amanda Luisa da Fonseca e Fernando de
Pilla Varotti. E ainda como membros suplentes os doutores Fábio Vieira dos Santos e Renata
Rachide Nunes. Após análise das solicitações, dos documentos apresentados, dos membros
indicados e suas experiências profissionais nas áreas das pesquisas, o professor emitiu
parecer favorável a realização das bancas nos dias e horários indicados. O parecer foi
aprovado. No item 7) Pedido de inclusão de co-orientador: Raíssa Cristina Dias
Graciano/Prof. Gabriel Menezes de Yazbeck: O professor Gabriel, apresentou o pedido de
inclusão de co-orientador da discente acima mencionada, por ele referendado. Justificou que
a indicação do professor Ralph Gruppi Thomé é pertinente e necessária em função das
próximas etapas de desenvolvimento do projeto de pesquisa. O professor indicado já
pertence ao quadro do programa e atende aos critérios estabelecidos pelo PPGBiotec, desta
forma, a indicação de co-orientação foi aprovada. 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 dezembro de dois mil e vinte e dois.
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