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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às
treze horas e trinta minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato
provocada pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a vigésima sexta 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
pela Professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, para cumprir a seguinte pauta: 1)
Instruções Normativas: revisão e aprovação das instruções normativas do PPGBiotec.
Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos
Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Gustavo Henrique
Ribeiro Viana e a discente Thaís de Paula Rodrigues Gonçalves. Dando início a reunião, a
professora Luciana apresentou a pauta que foi aprovada com a seguinte inclusão: 2)
Seleção Interna para participação no edital para Pós-Doc - 016/2022 CAPES. Iniciando
pelo Item 1) Instruções Normativas: revisão e aprovação das instruções normativas do
PPGBiotec: a professora Luciana explicou que foi recomendado pelo gabinete a adequação
das instruções normativas do programa para atendimento ao Decreto 10.139 e que a PROPE
enviou ao programa um relatório com as recomendações de adequações a serem realizadas.
A partir daí, o Colegiado decidiu rever todas as instruções normativas do programa para
adequar às normas superiores. Desta forma, foi realizada a distribuição das intruções
normativas do programa entre os membros do colegiado para que pudessem fazer a revisão,
sugerindo as adequações necessárias. Em seguida a professora passou a palavra aos
demais membros do colegiado para que cada um pudesse apresentar as adequações
realizadas nas normativas sob sua responsabilidade. Após apresentação de todos, as
adequações foram aprovadas dando origem às Instruções Normativas de número 001 à 008
de 2022, e revogou-se todas as instruções normativas anteriores. Passando ao item 2)
Seleção Interna para participação no edital para Pós-Doc - 016/2022 CAPES: a
professora Luciana apresentou o edital 016/2022 da CAPES que abre vagas para os
programas concorrerem à vagas de pós-doc. Explicou que a PROPE fez uma seleção interna
entre os programas que manifestaram interesse nas vagas. Como em consulta aos docentes
do PPGBiotec cinco professores se manifestaram dentro do prazo, o PPGBiotec participou
da seleção interna da PROPE e foi selecionado. Assim, será necessário realizar um seleção
interna do programa para escolha da docente que enviará a proposta do PPGBiotec, uma
vez que o programa pode concorrer com apenas uma proposta. Após breve discussão,
decidiu-se por elaborar um barema e realizar a seleção entre os professores interessados
com base nesse barema. Os professores também deverão encaminhar ao programa como
documentos para inscrição na seleção interna, uma declaração se comprometendo em
submeter a proposta no prazo estabelecido pelo colegiado e dando ciência do edital e do
formulário de envio da proposta. Desta forma, após análise do barema, o professor melhor
colocado será responsável pelo envio da proposta junto com a coordenação. Nada mais
havendo a tratar, eu, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, lavrei a presente ata que
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 05 de abril de dois
mil e vinte e dois.
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