
ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 maio de dois mil3
e dezenove, às quinze horas, na sala de reuniões no terceiro andar do Bloco C, do Campus4
Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a décima sexta reunião extraordinária do Colegiado5
do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São6
João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência7
Fonseca Castro, para cumprir a seguinte pauta: 1) Encaminhamento de banca para Defesa de8
dissertação: Túlio Resende de Freitas / Prof. Fernando de Pilla Varotti. Estiveram presentes à9
reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos10
Santos Lima e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, e o discente Mairon César Coimbra. O11
professor Alexsandro Sobreira Galdino justificou ausência por estar em Piracicaba. A professora12
Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que foi aprovada. Iniciando a reunião pelo13
item único, 1) Encaminhamento de banca para Defesa de dissertação: Túlio Resende de Freitas /14
Prof. Fernando de Pilla Varotti: a professora Ana Hortência apresentou aos presentes o15
formulário de encaminhamento de banca para defesa do aluno Túlio, em que o mesmo sugere a16
realização da banca no dia 03/06/2019 às 13h30 tendo como membros titulares, o orientador,17
professor Fernando de Pilla Varotti e os professores Silmara Nunes Andrade e Hélio Batista dos18
Santos, e a professora Amanda Luisa da Fonseca como membro suplente. O aluno justifica o19
pedido de urgência para realização da banca, em função de processo seletivo que o mesmo fará,20
para o qual, será necessário apresentar a ata de defesa. Após análise dos documentos21
apresentados e professores indicados e de sua experiência profissional na área da pesquisa, a22
sugestão de banca, dia e horário foi aprovada por atender os critérios estabelecidos em instrução23
normativa própria. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a24
presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, vinte e25
oito de maio de dois mil e dezenove. _______________________________________________26
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