
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 4 / 2022 - PPGBiotec (13.04) 
 
Nº do Protocolo: 23122.014646/2022-15

Divinópolis-MG, 18 de abril de 2022.

ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-
OESTE DONA LINDU. Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às treze
horas e trinta e dois minutos, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato
provocada pela pandemia causada pela COVID-19, realizou-se a centésima oitava 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
pela professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, para cumprir a seguinte pauta: 1)
Informes; 2) Indicação de Co-Orientador: Fernanda Alice de Oliveira, Rodrigo Michellini de
Oliveira Thomasi, Lucas Antônio Lisboa Ribeiro e Christiane Fátima Oliveira; 3) Pedido de
adiamento da data da qualificação Wanderson Duarte Penido; 4) Pedido de aproveitamento
de créditos: Rita Alaíde Leandro Rodrigues, Leiliane Campos de Carvalho e Fernanda Alice
de Oliveira; 5) Projeto de Pós-Doc - Edital CAPES 016/2022 - Representante PPGBiotec; 6)
Avaliação docente. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Luciana Alves
Rodrigues dos Santos Lima, Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Jaqueline Maria Siqueira
Ferreira e a discente Thaís de Paula Rodrigues Gonçalves. O professor Ralph Gruppi Thomé
justificou sua ausência por estar em trabalho de campo. Dando início a reunião, a professora
Luciana apresentou a pauta que, após lida, foi aprovada e iniciada com as seguintes
inclusões: no item 2) indicação de co-orientador da discente Karen Sartori Jeunon Gontijo, no
item 4) pedido de aproveitamento de créditos da discente Mariana Teixeira Faria, e item 7)
Relatório do estágio em docência do discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. Iniciando a
reunião pelo item 1) Informes: a professora Luciana explicou que os coordenadores dos
programas selecionados para concorrer ao edital 016/2022 da CAPES participaram de uma
reunião com a PROPE para orientações e esclarecimentos de dúvidas e que essas
informações serão repassadas ao representante do programa para auxiliar na submissão da
proposta. Passando ao item 2) Indicação de Co-Orientador: Fernanda Alice de Oliveira,
Rodrigo Michellini de Oliveira Thomasi, Lucas Antônio Lisboa Ribeiro, Karen Sartori
Jeunon Gontijo e Christiane Fátima Oliveira: O professor Gustavo, relator, apresentou os
pedidos de inclusão de co-orientador dos discentes acima mencionados referendados por
seus orientadores. Explicou que as justificativas são pertinentes e todos os professores
indicados para co-orientação atendem aos critérios estabelecidos pelos programa, desta
forma, emitiu parecer favorável às indicações. O parecer foi aprovado. No item 3) Pedido de
adiamento da data da qualificação Wanderson Duarte Penido: A professora Luciana
explicou que o discente acima mencionado encaminhou uma solicitação ao programa
pedindo o adiamento de sua qualificação do dia 25/04 para o dia 29/04. O discente explicou
que esse adiamento se faz necessário uma vez que um membro titular da banca solicitou
esse adiamento em função de um compromisso no dia 25. A solicitação foi referendada pelo
orientador do discente que reforçou a necessidade do adiamento. Após breve discussão, a
solicitação foi aprovada. Relativo ao 4) Pedido de aproveitamento de créditos: Rita Alaíde
Leandro Rodrigues, Leiliane Campos de Carvalho, Fernanda Alice de Oliveira e
Mariana Teixeira Faria: a discente Thaís, relatora, apresentou os pedidos das discentes
acima mencionadas e explicou que, após analisou das solicitações e dos documentos
apresentados é de parecer favorável ao pedidos conforme a seguir: Fernanda Alice: dispensa
da disciplina obrigatória "Propriedade Intelectual e Informação Tecnológica", já cursada no
programa por ocasião de seu mestrado e aproveitamento de 14 créditos optativos; Rita
Alaide: aproveitamento de 03 créditos optativos; Leiliane Campos: dispensa da disciplina
obrigatória "Propriedade Intelectual e Informação Tecnológica", já cursada no programa por
ocasião de seu mestrado e aproveitamento de 11 créditos optativos; Mariana Teixeira:
dispensa da disciplina obrigatória "Academic Writing", já cursada no programa como aluna
especial e aproveitamento de 09 créditos optativos. O parecer foi aprovado. 5) Projeto de
Pós-Doc - Edital CAPES 016/2022 - Representante PPGBiotec: a professora Luciana



explicou que o programa recebeu três inscrições para seleção interna para concorrer a
representação do PPGBiotec para concorrer ao edital CAPES 016/2022. Todos os membros
do colegiado receberam os documentos de inscrição e após validação das inscrições e
análise do barema e documentos comprobatórios, a classificação ficou assim definida: 1º
Fernando de Pilla Varotti, 2º José Carlos de Magalhães e 3º Joaquim Maurício Duarte
Almeida. A classificação foi confirmada e será encaminhada aos interessados. O professor
Fernando, primeiro colocado terá até o dia 20/04 para encaminhar ao programa, a proposta
de acordo com os itens da ficha de submissão para encaminhamento da proposta à Pro-
Reitoria. No item 6) Avaliação docente: A professora Luciana explicou a necessidade de
fazer o recredenciamento docente entre os professores credenciados ao PPGBiotec para
arranjo entre os docentes e as linhas de pesquisa. Após longa discussão sobre como realizar
esse recredenciamento e quais itens considerar, decidiu-se por utilizar como critérios, os
itens da avaliação da CAPES e construir um documento com o auxílio de todos os docentes
do programa. Será convocada uma assembleia docente para que o instrumento de
recredenciamento seja apresentado a todos. Após essa assembleia dos docentes terão um
prazo de 20 dias para preenchimento do instrumento e a partir daí o Colegiado se reunirá
para analisar a pontuação de cada docente e proceder com a redistribuição docente e
alinhamento das linhas de pesquisa. Passando ao item 7) Relatório do estágio em
docência do discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves: a professora Luciana, relatora,
explicou que o após análise do relatório verificou que o mesmo atende os critérios
estabelecidos pelo programa e foi aprovado pelo orientador do discente com nota 10. Desta
forma, emitiu parecer favorável. 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 abril de dois mil e vinte e dois.
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