
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos dez dias do mês de março de dois mil e 3 

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

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

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) Definição de calendário anual de 8 

reuniões; 2) Pedido de prorrogação do prazo de apresentação de dissertação do discente Flávio 9 

Rezende (orientador: Professor Moacyr); 3) Mudança de projeto do discente Lucas Alves Santos 10 

(orientador: professor Moacyr); 4) Aprovação do plano de ensino da disciplina Biotecnologia 11 

para Vírus (professor José Carlos);  5)O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes 12 

professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Alexsandro Sobreira Galdino, Ralph Gruppi 13 

Thomé e Moacyr Comar Júnior. No início da reunião, professora Rosy apresentou as seguines 14 

solicitações para inclusão como pontos de pauta: 6) Pedido de prorrogação do prazo de 15 

apresentação  de dissertação da discente Lívia Caputo; 7) Aprovação do plano de ensino da 16 

disciplina Biomonitoramento (professor Ralph Gruppi Thomé); 8) A questão da co-orientação no 17 

PPGBiotec; 9) Encontro de Inovação Tecnológica da UFSJ; 10) Aprovação do relatório de 18 

estágio em docência do discente Ramon de Oliveira; 11) Pedido de aproveitamento de créditos 19 

da aluna Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro; 12) Solicitação de espaço físico (professor 20 

Moacyr); que aprovados, foram incluídos. Iniciou-se a reunião com alguns informes: a aluna 21 

Patrícia, representante discente junto ao Colegiado, pediu desligamento desta função em 22 

decorrência de sua defesa ocorrida no último mês, a mesma já comunicou aos alunos que estão 23 

organizando nova eleição. Os pedidos de aprovação de co-orientação entregues na última reunião 24 

foram analisados conforme distribuição e o resultado foi: o pedido da aluna Grasiele de Sousa 25 

Vieira Tavares foi aprovado, uma vez que os co-orientadores apresentados obtiveram pontuação 26 

mínima exigida pelo programa. E o pedido da aluna Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro, foi 27 

negado, uma vez que a co-orientadora apresentada não obteve pontuação mínima exigida pelo 28 

programa. Em função da presença do professor Moacyr na reunião, decidiu-se por inverter os 29 

pontos de pauta para apresentação começando pelos itens propostos por ele. Iniciando pelo item 30 

12, professora Rosy fez a leitura do documento enviado pelo professor, que refere-se a 31 

solicitação de espaço físico, onde o professor explica que o espaço físico ocupado atualmente 32 

pelo Laboratório de Modelagem Molecular sob sua coordenação foi solicitado pela direção do 33 

Campus para fins administrativos, assim, ele precisa remanejar o laboratório para outro espaço, 34 

diante disto o professor, em breve levantamento, pode constatar que o PPGBiotec tem um espaço 35 

no Bloco B que está prestes a ser entregue, e que inicialmente estava destinado aos laboratórios 36 

dos professores Alexsandro Galdino e Gisele Rodrigues. Professor Alexsandro Galdino expôs 37 

que não poderia ceder seu espaço uma vez que já está com planejamento para mudança, assim 38 

que ocorrer a entrega. O professor Moacyr ainda não conseguiu conversar com a professora 39 

Gisele para verificar se a mesma poderá ceder seu espaço. Após breve discussão, o colegiado 40 

decidiu por enviar esta demanda para a Câmara de Gestão do CCO, órgão responsável pela 41 

distribuição do espaço físico do Campus, uma vez que não compete ao Colegiado do PPGBiotec 42 

a distribuição dos espaços físicos, também não cabe a este órgão o remanejamento de demandas. 43 

Passando então ao item 2) Pedido de prorrogação de prazo de apresentação de dissertação do 44 

discente Flávio Rezende, a professora Rosy fez a leitura do documento entregue na secretaria 45 

pelo aluno com a ciência do orientador, professor Moacyr Comar. Em seguida, professor Moacyr 46 

explicou as dificuldades inicias do projeto e justificou a demanda da prorrogação, pedindo ao 47 

Colegiado que autorizasse essa prorrogação até o mês de junho deste ano. O colegiado votou 48 

favorável ao atendimento do pedido do aluno. Passando então ao outro assunto encaminhado 49 

pelo professor Moacyr, item 3) Pedido de mudança de projeto do discente Lucas Alves Santos. O 50 

aluno e seu orientador enviaram ao Colegiado do Curso um documento apresentando de maneira 51 



 

 

bem detalhada todas as situações vivenciadas e as justificativas para mudança do projeto, como o 52 

documento era extenso, o professor Moacyr fez um breve relato, explicando a situação do 53 

projeto atualmente e todos os pormenores que dificultaram a continuidade do projeto 54 

inicialmente proposto e a viabilidade do novo projeto, justificando, portanto a grande 55 

necessidade de aceitação desta mudança de projeto. Após breve discussão entre os membros, 56 

perguntaram ao professor Moacyr, orientador, se haveria necessidade de prorrogação do prazo de 57 

defesa, após reposta negativa do professor, o colegiado votou favorável a mudança. Professor 58 

Moacyr retirou-se. Em seguida, passou-se ao item 1 da pauta, ficaram definidas as seguintes 59 

datas para reuniões ordinárias do Colegiado neste primeiro semestre: 12/04/2016, 10/05/2016, 60 

14/06/201 e 12/07/2016, sempre às 15h30. Em seguida, apresentou-se os planos de ensino das 61 

disciplinas “Biotecnologia para Vírus (item 4) e “Biomonitoramento” (item 7) , como novas 62 

disciplinas a serem oferecidas aos alunos PPGBiotec como optativas, as duas disciplinas foram 63 

aprovadas. Passando-se ao item 6, a professora Rosy, apresentou pedido de prorrogação do prazo 64 

de defesa da aluna Lívia Izabela Caputo, validado por seu orientador, professor Gabriel. No 65 

pedido o professor apresenta justificativa para a prorrogação do prazo e projeta data de defesa 66 

para o mês de abril de 2016. Após breve análise, o pedido foi aprovado. Passando ao item 8, “a 67 

questão da co-orientação no PPGBiotec”, o professor Alexsandro Galdino explicou que 68 

recentemente enviou ao Colegiado o pedido de inclusão de uma co-orientadora que acompanhou 69 

todo o desenvolvimento do projeto de sua aluna Patrícia, porém o pedido foi negado; diante disto 70 

ele pede que o colegiado do curso reveja a questão da co-orientação, com estabelecimento de 71 

normas que sejam comumente aplicadas em outros programas. Enfatizou ainda que em alguns 72 

programas o co-orientador pode ser livremente escolhido pelo orientador. Após breve discussão, 73 

decidiu-se por preparar um fórum de professores credenciados ao programa para discutir 74 

amplamente a questão da co-orientação junto ao programa. Passando ao item 9, o professor 75 

Alexsandro, coordenador e organizador do evento: Encontro de Inovação Tecnológica da UFSJ, 76 

promovido pelo GRITE (Grupo de Inovação Tecnológica) que acontecerá no dia 18/05/2016 de 77 

15h00 às 19h00 no Campus CCO, pede que o colegiado do curso PPGBiotec, ajude na 78 

divulgação do evento e manifeste publicamente apoio a este encontro tão importante para a área. 79 

No item 10, professora Rosy apresentou o relatório de estágio em docência do discente Ramon 80 

de Oliveira, que foi aprovado e a disciplina será incluída em seu histórico. Seguindo para o item 81 

11, a discente Patrícia Aparecida Fernandes Ribeiro solicita ao colegiado o aproveitamento de 82 

créditos da disciplina “Aspectos Epidemiológicos e Interação Parasito-Hospedeiro nas 83 

Leishimanioses: Uma Abordagem Teórico-Prático, cursada no Programa de Pós Graduação 84 

Ciências da Saúde – UFSJ/CCO, após análise do plano de ensino e do histórico escolar da aluna, 85 

a solicitação foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, 86 

lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 87 

dez de março de dois mil e dezesseis. _______________________________________________ 88 
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