
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois3
mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões no terceiro andar do Bloco C,4
do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a décima quarta reunião extraordinária5
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade6
Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora7
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima para cumprir a seguinte pauta: 1) Situação do8
professor Ronaldo Alves Pinto Nagem; 2) Demanda da candidata Leiliane Campos de Carvalho,9
aprovada no processo seletivo para ingresso em 2019; 3) Avaliação do relatório de estágio em10
docência. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos11
Santos Lima e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Mairon César Coimbra. Os12
professores Alexsandro Galdino e Ana Hortência justificaram ausência. A professora Luciana13
iniciou a reunião apresentando a pauta que foi aprovada e iniciada com a inclusão do item 4)14
PROAP e PNPD 2019. Iniciando a reunião pelo item 1) Situação do professor Ronaldo Alves15
Pinto Nagem: a professora Luciana apresentou um e-mail encaminhado pelo professor Ronaldo,16
onde o mesmo demonstra sua preocupação em relação a sua situação no programa, uma vez que17
não está orientando alunos e ainda não ofereceu disciplinas. Segundo ele, não há uma previsão18
de quando poderá contribuir mais ativamente com o PPGBiotec uma vez que está com função de19
chefia na UFMG, universidade a qual está vinculado, e se coloca a disposição do programa,20
salientando entretanto que estima as parcerias desenvolvidas e deseja mantê-las. A professora21
Luciana explicou que, diante dos critérios de avaliação da CAPES a situação do professor22
realmente é preocupante e este assunto está sendo abordado no colegiado para uma decisão23
quanto a manutenção do professor Ronaldo no quadro de docentes do programa ou pelo seu24
desligamento. Após longa discussão sobre o assunto e análise dos impactos relacionados, o25
colegiado decidiu pelo descredenciamento do professor a partir desta data. 2) Demanda da26
candidata Leiliane Campos de Carvalho, aprovada no processo seletivo para ingresso em 2019: a27
professora Luciana apresentou o pedido, encaminhado ao colegiado pela candidata Leiliane28
aprovada no último processo seletivo para ingresso no programa em 2019/1, em que solicita29
autorização para fazer sua matrícula sem a comprovação de proficiência em língua estrangeira,30
pois ainda não obteve resultado positivo nos testes realizados. A candidata se compromete a31
realizar novo teste, entretanto, o resultado sairá posterior a data da matrícula. A professora32
Luciana apresentou ainda o edital de seleção que regeu o processo seletivo em questão. Após33
análise da situação e seus desdobramentos, decidiu-se por indeferir o pedido da candidata e34
sugerir que a candidata atente-se ao edital e as outras opções para realização do exame de35
proficiência. 3) Avaliação do relatório de estágio em docência. A professora Luciana apresentou36
o relatório de estágio em docência da aluna Júlia Antunes, que já foi apreciado pelo professor37
orientador e foi recomendado para aprovação deste colegiado. Diante disto o colegiado aprovou38
o relatório em questão. 4) PROAP e PNPD 2019: a professora Luciana explicou que a PROPE39
solicitou a definição de valores e rubricas para alocação dos valores referentes ao PROAP e40
PNPD 2019 bem como a definição dos critérios de utilização dos recursos. Diante disto a41
professora Luciana apresentou os critérios utilizados em 2018 que passou por adequações e42
foram aprovados (em anexo). Em relação aos valores e rubricas, a professora Luciana apresentou43
demonstrativo de como foi a utilização dos recursos no ano vigente para uma orientação da44
alocação para o próximo ano. Após análise e discussão, utilizou-se os valores recebidos este ano45
como referência para a distribuição que ficou alocada conforme a seguir: auxílio discente R$46
4.800,00; auxílio docente R$ 11.767,18; diárias R$ 1.300,00; ressarcimento R$ 1.000,00;47
material de expediente R$ 2.000,00; gasolina R$ 4.000,00; passagens aéreas R$ 1.000,00. Em48
relação ao PNPD, analisando as utilizações do recurso nos anos anteriores, optou-se por destinar49
a verba total de R$2.100,00 anual, para aquisição de insumos para pesquisa. Nada mais havendo50
a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se51
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, quatorze de dezembro de dois mil e dezoito.52
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