
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  No primeiro dia do mês de dezembro de dois 3 

mil e quinze, às dezesseis horas e sete minutos, na Sala de Reuniões do Programa de Pós-4 

Graduação em Biotecnologia, realizou-se a quadragésima quarta reunião ordinária do Colegiado 5 

do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São 6 

João Del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel 7 

de Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1) Solicitação de inclusão de Co-Orientador 8 

dos alunos Grasiele de Sousa e Patrícia Fernandes; 2) Aprovação dos relatórios de estágio 9 

discente de: Fernanda Souza Carvalho, Flávio Alves Rezende, Gilberto de Souza, Grasiele de 10 

Sousa Vieira Tavares, Ivan Evangelista do Vale Coelho, Laís Cardoso Cunha, Lívia Izabela 11 

Caputo, Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro; 3) Pedido de aproveitamento de créditos dos 12 

alunos: Izabela Faria e Ivan Evangelista; 4) Solicitação discente: reavaliação da proposta 13 

normativa que regulamenta a distribuição de bolsas para 2016; 5) Aprovação da professora 14 

Isabel Maurício como credenciada junto PPGBiotec; 6) Proposta de Pesquisa 5HIAA; 7) O que 15 

ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja 16 

Ribeiro, Daniel Bonoto Gonçalves, Alexsandro Sobreira Galdino e Ralph Gruppi Thomé. A 17 

professora Rosy iniciou a reunião com apresentação da pauta que aprovada, foi iniciada. A 18 

professora Rosy apresentou os pedidos de inclusão de Co-Orientador das alunas Grasiele Silva e 19 

Patrícia Fernandes, expôs que este não seria o momento de inclusão de co-orientadores para as 20 

alunas em questão, uma vez que já qualificaram e estão prestes a defender. Explicou ainda que 21 

estas inclusões devem ser feitas anteriormente, e não no momento final do curso.  Professor 22 

Ralph concordou e sugeriu que os colaboradores no projeto sejam prestigiados participando das 23 

bancas de defesa ou com a inclusão de seus nomes nas publicações de artigos. Professor 24 

Alexsandro Galdino explicou que no caso de sua aluna, Patrícia Fernandes, a co-orientadora 25 

inicial, que não é cadastrada junto ao programa, desistiu do projeto, por motivos de força maior, 26 

e que desde o início do projeto a aluna vem sendo acompanhada pela co-orientadora apresentada, 27 

Mariana Campos, e que por isso, ele se apresenta a favor da aceitação. Após breve discussão 28 

sobre o assunto, decidiu-se por aprovar a inclusão dos co-orientadores das alunas Grasiele Silva 29 

e Patrícia Fernandes, após avaliação do currículo, sendo que os professores indicados devem 30 

obter a pontuação mínima,  300 pontos, na tabela Coletinha da Capes. O professor Ralph ficou 31 

responsável por avaliar o currículo da professora Mariana Campos, co-orientadora da aluna 32 

Patrícia Fernandes; e o professor Daniel ficou responsável por avaliar o currículo dos professores 33 

Eduardo Antônio Ferraz Coelho e Carlos Alberto Pereira Tavares, co-orientadores de Grasiele da 34 

Silva. Decidiu-se ainda por desenvolver uma normativa com orientações para co-orientação, que 35 

subsidiará a avaliação de novas solicitações. Passando ao item dois da pauta, a professora Rosy 36 

informou aos membros do colegiado que os alunos: Fernanda Souza Carvalho, Flávio Alves 37 

Rezende, Gilberto de Souza, Grasiele de Sousa Vieira Tavares, Ivan Evangelista do Vale Coelho, 38 

Laís Cardoso Cunha, Lívia Izabela Caputo, Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro, já entregaram 39 

o relatório de estágio discente, que ela já lançou todos no diário eletrônico e já gerou a ATARF 40 

desta disciplina. Ainda neste item, os professores fizeram menção ao relatório de 41 

desenvolvimento de atividades do mestrando, que cada aluno deve apresentar ao final de cada 42 

semestre, expuseram que encontraram certa dificuldade na avaliação dos relatórios apresentados 43 

por não existir um modelo a ser seguido, nem uma ficha de encaminhamento com pontos a serem 44 

observados. Professor Daniel disse que tem um roteiro que pode ser usado como modelo, o 45 

mesmo enviará este documento para secretaria para auxiliar no desenvolvimento do modelo. 46 

Passando ao item 3 da pauta, professora Rosy apresentou os pedidos de aproveitamento de 47 

créditos  como parte da carga horária de disciplinas optativas dos alunos Izabela Faria e Ivan 48 

Evangelista. A aluna Izabela Faria apresentou pedido de aproveitamento de créditos das 49 

disciplinas “Biologia Molecular I” e “Biologia Molecular II”, cursadas no Hospital do Câncer de 50 

Barretos, bem como atestado de aprovação e planos de ensino das disciplinas. Após análise do 51 



 

 

pedido e documentos anexados, o pedido foi aprovado, sendo contabilizado dois créditos para 52 

cada disciplina. O aluno Ivan Evangelista apresentou pedido de aproveitamento de créditos da 53 

disciplina “Introdução ao Planejamento Racional de Fármacos”, cursada no PPG em Ciências da 54 

Saúde na UFSJ, bem como histórico comprovando a aprovação. Após análise o pedido também 55 

foi aprovado sendo contabilizado dois créditos. Dando continuidade a pauta no item 4, a 56 

professora Rosy explicou que este item foi incluído para que ela informasse aos demais membros 57 

que fez uma consulta ao jurídico da universidade sobre a solicitação discente e que ainda está 58 

aguardando retorno da PROJU. Aproveitando este item, a professora Rosy expôs ao Colegiado a 59 

situação atual das bolsas da FAPEMIG. Atualmente, o PPGBiotec tem três bolsas FAPEMIG 60 

que estavam sendo utilizadas até novembro, porém recentemente o programa foi informado pelos 61 

alunos/orientadores que as bolsas deverão ser canceladas, pois os alunos começaram a 62 

desenvolver atividade remunerada. Diante disso, a coordenação tentou incluir os alunos atuais 63 

que estão sem bolsa, porém segundo a PROPE, a FAPEMIG não está autorizando inclusão de 64 

bolsistas, apenas a exclusão. Diante disto, o programa está correndo o risco de perder as bolsas, 65 

pois entrará em 2016 com estas bolsas ociosas, uma vez que a bolsa estará disponível, porém, 66 

sem aluno bolsista. A tentativa de manter as bolsas, seria não cancelar as bolsas, entretanto os 67 

alunos receberiam em irregularidade, o que não é uma opção viável. Após breve discussão, 68 

decidiu-se informar à PROPE o cancelamento das bolsas vinculados aos alunos Lívia, Grasiele e 69 

Gilberto, e vinculá-las aos alunos que atualmente estão sem bolsa, na tentativa de vincular as 70 

bolsas, uma vez que mesmo que a PROPE não efetue a vinculação neste momento, já existe a 71 

oficialização de novos bolsistas para as bolsas ociosas. Passando ao item 5, professora Rosy 72 

apresentou resposta positiva da professora Isabel Maurício ao convite para participar do 73 

PPGBiotec como professora credenciada. Professora Rosy ficou responsável por avaliar em qual 74 

categoria a professora será credenciada junto ao programa. Passando ao item 6, a professora 75 

Rosy apresentou uma proposta de Pesquisa, enviada aos programas de pós graduação do CCO 76 

pelo professor Eduardo Sergio para avaliação de interesse, os membros avaliaram o documento e 77 

não manifestaram interesse. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, 78 

lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 79 

primeiro de dezembro de dois mil e quinze. _______________________________________ 80 
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