
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO 2 
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU.  Aos doze dias do mês de abril de dois mil e 3 
dezesseis, às quinze horas e trinta e dois minutos, na Sala de Reuniões do Programa de Pós-4 
Graduação em Biotecnologia, realizou-se a quadragésima sexta 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) Informes: - leitura da ata da reunião 8 
anterior; - memorando da câmara de gestão: Laboratório do professor Moacyr; 2) 9 
Descredenciamento do professor Antônio Helvécio Totola; 3) Novo modelo para Ata de Defesa; 10 
4) Parecer relatório circunstanciado dos alunos de Pós Doc: Shaytner Duarte e Fausto Moreira; 5 11 
Pedido de aproveitamento de créditos dos alunos Rodolfo Elias Martins Ribeiro, Izabela Natália 12 
Faria Gomes, Ana Gabriela Silva; 6) Pedido de substituição de projeto de pesquisa das alunas: 13 
Ana Gabriela Silva e Izabela Natália Faria; 7) Pedido de auxílio financeiro para publicação de 14 
artigo do professor Alex Gutterrez Taranto; 8) Pedido de inclusão de co-orientador do aluno: 15 
Henrique Bonifácio Moura; 9) O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes 16 
professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, Alexsandro Sobreira Galdino, Daniel 17 
Bonoto Gonçalves e o discente Arthur Augusto de Oliveira Lobato. Professora Rosy apresentou 18 
pauta que foi aprovada e iniciada. No item um, a professora Rosy fez a leitura da ata da última 19 
reunião, que aprovada foi assinada pelos presentes. Em seguida, leu o memorando da Câmara de 20 
Gestão, informando que o pedido de espaço físico para o laboratório do professor Moacyr foi 21 
atendido, e o mesmo será transferido para um dos espaços do PPGBiotec no CTInfra II, 22 
dividindo espaço com o professor Rafael César Russo Chagas. No item 2 da pauta, a professora 23 
Rosy, apresentou aos demais membros do Colegiado, o pedido de descredenciamento enviado 24 
pelo professor Antônio Helvécio Totola, que foi aceito por unanimidade. Passando ao item 3, 25 
professora Rosy apresentou ao Colegiado o modelo padrão de ata de defesa de dissertação 26 
enviado pelo setor de registro da UFSJ, e explicou que a mesma deveria passar por adequações 27 
para atender os preceitos do curso. Após breve análise, decidiu-se por adequá-la dentro do que 28 
propõe o regimento do PPGBiotec. Passando ao item 4 da pauta, o professor Alexsandro 29 
Galdino, indicado para relator, apresentou parecer dos relatórios finais circunstanciado de POS 30 
DOC de: Shaytner Campos Duarte e Fausto Moreira da Silva Carmo, em que o mesmo considera 31 
que os dois cumpriram com os requisitos básicos e aprovou os estágios, bem como os relatórios. 32 
Os pareceres foram aprovados por unanimidade. No item 5, professora Rosy apresentou os 33 
pedidos de aproveitamento de créditos dos alunos Rodolfo Elias Martins Ribeiro (Seminários), 34 
Izabela Natália Faria Gomes (Patologia dos Tumores), Ana Gabriela Silva (Biologia Molecular I, 35 
Biologia Molecular II, Patologia dos Tumores), após breve análise dos documentos 36 
apresentados, os pedidos foram aprovados. No item 6, professora Rosy, apresentou os pedidos de 37 
substituição de projetos de pesquisa das alunas: Ana Gabriela Silva e Izabela Natália Faria 38 
Gomes, suas orientandas. Professora Rosy explicou os motivos que levaram a mudança dos 39 
projetos das duas alunas, após breve discussão, os pedidos de substituição de projeto foram 40 
aprovados. Em seguida, no item 7, professora Rosy apresentou aos membros do colegiado, 41 
pedido de auxílio financeiro para publicação de artigo do professor Alex Gutterrez Taranto, após 42 
breve análise dos documentos apresentados, bem como dos critérios de distribuição de verbas do 43 
PROAP 2016, constatou-se que o professor atende todos os requisitos e por isso, teve seu pedido 44 
aprovado, porém, o programa ainda não recebeu o PROAP 2016, assim, o pedido aprovado 45 
ficará aguardando chegada dos recursos para que seja atendido. No item 8, professora Rosy 46 
apresentou pedido de inclusão de co-orientador apresentado pelo aluno Henrique Bonifácio 47 
Moura e seu orientador, professor Eduardo Sergio da Silva, indicando o professor Alexsandro 48 
Galdino como co-orientador do aluno junto ao programa. O pedido foi aprovado. No item 9, o 49 
que ocorrer, surgiram os seguintes assuntos: * Professora Rosy, apresentou demandas de 50 
comissão para processo seletivo PNPD 2016 e eleição de coordenador e membro do colegiado, 51 



 

 

as comissões foram assim aprovadas: Comissão PNPD presidida pelo professor Ralph Gruppi 52 
Thomé; comissão de eleição, presidida por Daniel Bonoto Gonçalves, composta ainda por 53 
professor Moacyr Comar Júnior e discente Arthur Augusto de Oliveira Lobato.  * Em relação ao 54 
PNPD 2015, a estagiária Patrícia Quaresma questionou se poderia ocorrer a renovação da bolsa, 55 
o colegiado analisou o edital em questão e decidiu que não, afinal no edital é claro que a duração 56 
da bolsa será de 12 meses, assim, novo edital deverá ser lançado para selecionar novo bolsista. * 57 
Para o edital PNPD 2016, deverá ser definida pontuação diferenciada para supervisores com 58 
projetos financiados em relação aos que não possuem, e ainda, em caso do candidato a 59 
supervisor sem projeto financiado por selecionado, o mesmo deverá assinar termo de 60 
compromisso de que possui verba de bancada e insumos suficientes para o desenvolvimento do 61 
projeto. * Em tempo: a ata da Quadragésima Segunda Reunião Ordinária do Colegiado 62 
PPGBiotec foi emitida com informações equivocadas, e em reunião nesta data, foram aprovadas 63 
as seguintes áreas de concentração e linhas de pesquisa, respectivamente, para o projeto de 64 
MESTRADO em Biotecnologia: Área de Concentração I) Biotecnologia Industrial e Ambiental 65 
– Linhas de Pesquisa: a) Isolamento de Moléculas e Bioprocessos Aplicados ao Meio Ambiente, 66 
b) Microrganismos como Biorreatores para Produção de Biomoléculas; Área de Concentração II) 67 
Biotecnologia Aplicada a Saúde – Linhas de Pesquisa: a) Biotecnologia Computacional para 68 
Tratamento de Dados Biológicos, b) Moléculas e Estudos com Aplicação em Saúde Humana.  69 
Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que 70 
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, doze de abril de dois mil 71 
e dezesseis. ____________________________________________________________________ 72 
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