
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois3
mil e dezoito, às dez horas e vinte e um minutos, na sala de reuniões no terceiro andar do Bloco4
C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a décima terceira reunião5
extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da6
Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela7
Professora Ana Hortência Fonseca Castro para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação das8
bancas de qualificação: Paulo Otávio Lourenço Moreira/Fernando de Pilla Varotti; Filipe9
Nogueira Franco/Fábio Vieira dos Santos; 2) Pedido do professor Alex Taranto: texto da10
qualificação em inglês; 3) Pedido da professora Gisele Rodrigues da Silva para mudança de11
categoria em seu credenciamento junto ao programa; 4) Indicação de co-orientador: Harley da12
Silva Tavares/Gisele Rodrigues da Silva; 5) Pedido do professor Moacyr Comar Júnior relativo a13
transferência de equipamentos da UFSJ/CCO para UFU/IQ; 6) Definições sobre o Qualipós.14
Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana15
Alves Rodrigues dos Santos Lima e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Filipe16
Nogueira Franco. A professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que foi17
aprovada e iniciada. A professora Ana Hortência sugeriu a inclusão de um informe sobre a18
Chamada Interna n. 003-2018-PROPE, Programa de Doutorado Acadêmico para Inovação. A19
inclusão foi aproavada. Iniciando a reunião pelo item 1) Aprovação das bancas de qualificação:20
Paulo Otávio Lourenço Moreira/Fernando de Pilla Varotti; Filipe Nogueira Franco/Fábio Vieira21
dos Santos, a professora Ana Hortência apresentou os formulários de encaminhamento para22
qualificação dos referidos alunos, que após a análise dos membros, data e horário, foram23
aprovadas. Passando ao item 2) Pedido do professor Alex Taranto: texto da qualificação em24
inglês; a professora Ana Hortência apresentou o pedido do professor Alex Taranto para que seu25
aluno de doutorado, Eduardo Bechelane apresente o texto de sua qualificação em inglês, tendo26
em vista que o documento já está praticamente finalizado nesta língua. Após breve análise da27
situação, decidiu-se por encaminhar uma consulta a PROPE sobre impedimentos, caso não28
hajam, o colegiado não se opõe. Caso haja proibição superior, o programa acatará as29
recomendações. Dando início, no item 3) Pedido da professora Gisele Rodrigues da Silva para30
mudança de categoria em seu credenciamento junto ao programa; a professora Ana Hortência31
relatou aos membros do colegiado a situação da professora Gisele Rodrigues que demandou ao32
colegiado a mudança de seu vínculo junto ao programa de permanente para colaboradora. Ao33
final do relato da situação demandada e análise da situação o colegiado decidiu pela aprovação34
do pedido. Dando continuidade pelo item 4) Indicação de co-orientador: Harley da Silva35
Tavares/Gisele Rodrigues da Silva; a professora Ana Hortência apresentou o pedido de inclusão36
do professor Fernando De Pilla Varotti como co-orientador do aluno Harley Silva Tavares. Após37
análise da justificativa o pedido foi aprovado. Prosseguindo pelo item 5) Pedido do professor38
Moacyr Comar Júnior relativo a transferência de equipamentos da UFSJ/CCO para UFU/IQ; a39
professora Ana Hortência fez a leitura do pedido do professor Moacyr Comar Júnior em que o40
mesmo solicita autorização do colegiado para que um equipamento adquirido por projeto41
aprovado pela FAPEMIG seja realocado para a UFU, onde o professor está atualmente vinculado.42
Após breve discussão, o colegiado aprovou a realocação e encaminhará tal decisão a diretoria do43
campus. Passando ao item 6) Definições sobre o Qualipós, a professora Ana Hortência expôs aos44
membros do colegiado sobre a consulta feita aos docentes sobre a demanda para utilização dos45
referidos recursos, esclareceu algumas dúvidas relativas a utilização dos recursos e apresentou46
quadro de demonstrativo de alocação dos recursos por rubrica. Após análise, o quadro de47
alocação de recusos por rubrica foi aprovado por unanimidade, e as regras para utilização serão48
as já definidas para utilização dos recursos PROAP. Finalizando a reunião, a professora Ana49
Hortência apresentou o informe sobre a Chamada Interna n. 003-2018-PROPE, Programa de50
Doutorado Acadêmico para Inovação, a professora Ana Hortência fez a leitura do e-mail51
recebido da PROPE sobre a chamada interna para programas de pós-graduação da universidade52
que tenham doutorado. Nesta chamada cada programa interessando deverá encaminhar proposta53
dentro dos critérios da chamada que visa desenvolvimento de projetos entre universidade e54



empresas com parceria e contrapartida financeira, os programas selecionados poderão receber até55
três bolsas para alunos que desenvolvam os projetos nestas empresas, após breve discussão56
decidiu-se que será encaminhado e-mail a todos os docentes consultando sobre o interesse. Nada57
mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de58
lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e oito de agosto de dois mil e59
dezoito. _______________________________________________________________________60
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