
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois3
mil e dezenove, às dez horas e dez minutos, na sala de reuniões no terceiro andar do Bloco C, do4
Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a décima quinta reunião extraordinária do5
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) Aprovação de ad8
referendum de aprovação das bancas de defesa de dissertação dos alunos Paulo Otávio Lourenço9
Moreira, João Paulo Matos Gonçalves, Gabriela Francine Martins Lopes, Jonatas Oliveira da10
Silva, Flávia Cristina Policarpo Tonelli e Filipe Nogueira Franco; 2) Solicitação para oferta de11
nova disciplina optativa: Letícia Cristina de Assis e Prof. Alex Taranto. Estiveram presentes à12
reunião os seguintes professores: Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Alexsandro13
Sobreira Galdino e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Mairon César Coimbra. A14
professora Ana Hortência Fonseca Castro está de férias, o que justifica sua ausência. A15
professora Luciana iniciou a reunião apresentando a pauta que foi aprovada. Iniciando a reunião16
pelo item 1) Aprovação de ad referendum de aprovação das bancas de defesa de dissertação dos17
alunos Paulo Otávio Lourenço Moreira, João Paulo Matos Gonçalves, Gabriela Francine Martins18
Lopes, Jonatas Oliveira da Silva, Flávia Cristina Policarpo Tonelli e Filipe Nogueira Franco: a19
professora Luciana apresentou aos membros todos os encaminhamentos de defesa dos alunos20
relacionados, após análise de toda documentação apresentada constatou-se que os critérios21
necessários foram atendidos e os ad referendum foram aprovados. Passando ao item 2)22
Solicitação para oferta de nova disciplina optativa: Letícia Cristina de Assis e Prof. Alex Taranto:23
a professora Luciana apresentou o pedido da bolsista de pós-doutoramento PNPD Capes24
vinculada ao PPGBiotec, Letícia Cristina de Assis, referendado por seu orientador, para ofertar a25
disciplina “Introdução a Modelagem Molecular” para os alunos do programa, afim de atender os26
critérios estabelecidos pela CAPES e pelo PPGBiotec. Após a verificação da ementa, aprovou-se27
o oferecimento da disciplina ainda este semestre. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda28
de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos29
presentes. Divinópolis, quatorze de fevereiro de dois mil e dezenove. _____________________30
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