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Divinópolis-MG, 10 de outubro de 2022.

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e
dois, às dez horas e treze minutos, por meio de acesso remoto, realizou-se a vigésima
sétima reunião extraordinária 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) Remanejamento dos recursos PROAP 2022. Estiveram presentes na reunião os
seguintes professores: Ralph Gruppi Thomé, Joaquim Maurício Duarte Almeida, Gabriel de
Menezes Yazbeck e Fernando De Pilla Varotti. Dando início a reunião, o professor Ralph
apresentou a pauta que foi aprovada e iniciada. Item 1) Remanejamento dos recursos
PROAP 2022: o professor Ralph explicou que no início do ano a distribuição de recursos
PROAP foi feita através de estimativas de uso com base na utilização de anos anteriores.
Explicou ainda que haveria uma possibilidade de remanejamento dos recursos para melhor
atender as demandas da pós-graduação. Com base nisso, a coordenação fez uma consulta
sobre previsão de utilização dos recursos entre os docentes do programa. Como resultado
desse levantamento, percebeu-se que a maior demanda seria para aquisição de materiais de
consumo. Desta forma, professor Ralph recomendava que o remanejamento fosse realizado
a fim de atender a participação em eventos para pelo menos dois discentes, e os três
professores que solicitaram recursos para publicação e eventos (Gabriel, José Carlos e
Luciana, respectivamente) e que o restante do recurso fosse alocado para atender a
demanda de compra de materiais. Todavia, ainda seria necessário decidir como seria
realizada a distribuição dos recursos destinados para compra de materiais, tendo em vista
que 10 professores manifestaram-se como interessados. Após breve discussão sobre o
assunto. A recomendação do professor Ralph foi aprovada e a decidiu-se ainda que a
distribuição dos recursos para materiais devia ser feita igualitária. Desta forma, cada um dos
professores seria contemplado com R$1.900,00 para compra de materiais. 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, 22 de agosto de dois mil e
vinte e dois.
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