
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2 
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA 3 
LINDU.  Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta e 4 
três minutos, na Sala de Reuniões do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 5 
realizou-se a quadragésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-6 
Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João Del-7 
Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Rosy Iara Maciel de 8 
Azambuja Ribeiro para cumprir a seguinte pauta: 1) Informes: - leitura da ata da reunião 9 
anterior; 2) Pedido de inclusão de co-orientador dos alunos: Álvaro Pereira Machado, 10 
Laís Cardoso Cunha, Ramon de Oliveira Souza e Sérgio Araújo Andrade; 3)Solicitação 11 
para que banca de defesa da aluna Lívia Izabela Caputo, sob orientação do professor 12 
Gabriel Menezes Yasbeck, seja realizada em São João Del Rei, 4) Pedido de auxílio 13 
financeiro do estudante Ramon de Oliveira Souza; 5) O que ocorrer. Estiveram 14 
presentes à reunião os seguintes professores: Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, 15 
Alexsandro Sobreira Galdino, Daniel Bonoto Gonçalves, Ralph Gruppi Thomé e os 16 
discentes Arthur Augusto de Oliveira Lobato e Ramon de Oliveira Souza. Professora 17 
Rosy apresentou pauta que foi aprovada e iniciada, com inversão da ordem dos itens, 18 
para que os assuntos de interesse do discente Ramon de Oliveira fossem apresentados 19 
primeiramente, uma vez que o mesmo estava presente na reunião. A ata da última 20 
reunião foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Os pedidos de inclusão de 21 
co-orientação foram apresentados e pré analisados, os pedidos dos alunos Álvaro 22 
Pereria e Laís Cardoso foram aprovados, visto que os professores indicados fazem parte 23 
do corpo docente do PPGBiotec; os pedidos dos alunos Ramon de Oliveira e Sérgio 24 
Araújo, ficaram sob a responsabilidade do professor Alexsandro Galdino que fará a 25 
avaliação dos currículos dos candidatos, conforme instrução normativa e apresentará 26 
resultado na próxima reunião do colegiado. Passando ao item quatro da pauta, a 27 
professora Rosy apresentou aos membros do colegiado o pedido de auxílio financeiro 28 
do estudante Ramon de Oliveira Souza, que solicita recursos para apresentação de 29 
trabalho em evento nacional, baseado nos critérios de utilização dos recursos PROAP 30 
2016. O discente Ramon, explicou aos presentes a necessidade do auxílio para que 31 
tenha condições de participar do evento e apresentar o trabalho. Após breve discussão, 32 
decidiu-se por aprovar o pedido, condicionado a liberação dos recursos que ainda não 33 
foram disponibilizados para o programa. O pedido do discente Ramon será o primeiro 34 
da lista, na distribuição de recursos para esta categoria. O discente Ramon retirou-se da 35 
reunião. Dando continuidade a reunião pelo item três da pauta, a professora Rosy, 36 
apresentou ao Colegiado um pedido do professor Gabriel Menezes para que a banca de 37 
defesa da discente Lívia Izabela Caputo aconteça em São João Del Rei, após análise do 38 
regimento e da solicitação, a mesma foi aprovada. No item cinco, o que ocorrer, 39 
professora Rosy, apresentou a situação dos professores do PPGBiotec no tocante a 40 
oferecimento de disciplinas, e explicou que segundo instrução normativa de 41 
credenciamento, todos os professores devem oferecer disciplina uma vez ao ano. Em 42 
seguida, apresentou relação dos professores que não ofereceram nos últimos dois 43 
semestres, e que por esse motivo deveriam oferecer no próximo. Os professores são: 44 
Eduardo Sergio, Mocyr Comar, Jaqueline Ferreira, José Carlos, Ronaldo Nagem e 45 
Adriano Silva. Decidiu-se por reenviar e-mail solicitando informações sobre 46 
oferecimento de disciplinas, discriminando no mesmo, a obrigatoriedade segundo 47 
instrução normativa, aos professores anteriormente mencionados. Ainda no item cinco, 48 
professora Rosy, apresentou situação do aluno Renato Ramos Godoi, que é aluno 49 
regular PPGBiotec, ingressante em 2016, bolsista CAPES. O referido aluno, com apoio 50 



 

 

de seu orientador, através de uma parceria entre UFSJ e o Limerick Institute of 51 
Technology na Irlanda, desenvolverá parte de sua pesquisa durante um ano naquele 52 
país, e perceberá neste período uma bolsa do governo irlandês. Segundo norma da 53 
CAPES, o aluno não pode acumular bolsas, diante disto, o mesmo, juntamente com seu 54 
orientador, professor Alexsandro Galdino, decidiram expor ao Colegiado a situação e 55 
solicitar auxílio nesta situação. Discutiu-se que o colegiado verificará as possibilidades 56 
para que o aluno continue recebendo a bolsa, uma vez que o valor concedido pelo 57 
governo irlandês será estritamente para despesas básicas, com moradia e alimentação, 58 
podendo nem ser satisfatoriamente suficiente para tal. Ademais, ao regressar ao Brasil, a 59 
bolsa irlandesa findaria-se e o estudante ficaria sem bolsa alguma, até que se 60 
completasse o período de dois anos como aluno do programa. Após discussão e análise, 61 
decidiu-se por consultar a PROPE sobre quais as possibilidades nesta situação. Nada 62 
mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que 63 
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dez de maio de 64 
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