
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO2
CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos onze dias do mês de setembro de3
dois mil e dezoito, às dez horas e doze minutos, na sala 302 do Bloco C, do Campus4
Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a sexagésima nona reunião ordinária do5
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da6
Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu,7
presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro para cumprir a seguinte pauta:8
1) Informes: A) Indicação de novos membros para a comissão de bolsas do PPGBiotec,9
B) Chamada Interna para DAI; 2) Pedido de aproveitamento de créditos: Júlia Antunes10
Tavares Ribeiro; 3) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Gabriela11
Francine Martins Lopes; 4) Banca de qualificação: Gabriela Francine Martins Lopes; 5)12
Solicitação de auxílio a pesquisador: Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Eduardo Sergio13
da Silva, Fernando de Pilla Varotti; 6) Decisão sobre devolução de bolsa pela aluna14
Suellen Caetano Moreira Pacheco; 7) Solicitação de indicação docente para15
coordenação do laboratório de modelagem molecular; 8) Proposta de alteração de16
instrução normativa do programa PPGBiotec; 9) Projetos PPGBiotec; 10) Formatação17
de dissertações e teses. Estiveram presentes à reunião os seguintes professores: Ana18
Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Alexsandro19
Sobreira Galdino e Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e o discente Filipe Nogueira20
Franco. A professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta, sugerindo a21
inclusão de alguns pontos: Informes C) Curso de Propriedade Intelectual e Redação de22
Patentes; no item 4) Banca do aluno Eduardo Habib Bechelane Maia; no item 5) pedido23
de auxílio da professora Ana Hortência; 11) Distribuição dos recursos Qualipós; 12)24
Definição das bancas dos processos seletivos para Mestrado e Doutorado 2019. A25
inclusão dos itens na pauta foi aprovada e a reunião foi iniciada pelo item 1) Informes:26
A) Indicação de novos membros para a comissão de bolsas do PPGBiotec: a professora27
Ana Hortência apresentou o pedido do professor Alex Gutterres Taranto para ser28
substituído na comissão de bolsas, uma vez que já contribuiu nesta comissão por mais29
de dois anos. Neste momento, a professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira também30
manifestou interesse em se retirar da referida comissão pelo mesmo motivo. Assim,31
decidiu-se por fazer uma consulta aos professores credenciados ao programa para32
levantamento de interesse entre os pares e posterior nomeação da comissão. B)33
Chamada Interna para Doutorado Acadêmico Industrial (DAI): a professora Ana34
Hortência relembrou o encaminhamento de nomeação do professor Alexsandro Galdino35
como presidente da comissão para escrita da proposta do PPGBiotec e então passou a36
palavra para o referido professor, que apresentou aos membros do colegiado as decisões37
tomadas até o momento e os próximos passos a serem tomados em função da38
construção de um projeto consistente e validado. C) Curso de Propriedade Intelectual e39
Redação de Patentes: A professora Ana Hortência apresentou aos membros do40
colegiado uma proposta de oferta de um curso sobre Propriedade Intelectual e Redação41
de Patentes que será ministrado pelo professor Marcelo Gomes Speziali (UFOP) –42
especialista em propriedade intelectual e patentes, no dia 09 de novembro de 2018. Este43
curso será ofertado para os professores e alunos do programa e será estendido aos44
alunos e professores de outros cursos do CCO. A professora Ana Hortência apresentou45
o esboço do curso que será ofertado em dois módulos específicos, sendo o primeiro46
módulo ofertado na data acima mencionada e o segundo módulo no início do próximo47
ano. A professora Ana Hortência apresentou aos membros do colegiado os custos48
envolvidos, que serão arcados com recursos do PROAP. Todos os professores49
concordaram e aprovaram a proposta. Passando ao item 2) Pedido de aproveitamento de50



créditos: Júlia Antunes Tavares Ribeiro: a professora Ana Hortência apresentou o51
pedido da aluna para aproveitamento de créditos da disciplina Biotecnologia para Vírus,52
2 créditos, que foi cursada no próprio programa. De acordo com a instrução normativa,53
o pedido foi aprovado. No item 3) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação:54
Gabriela Francine Martins Lopes: a professora Ana Hortência apresentou aos membros55
do colegiado o pedido de prorrogação para realização do Seminário de Qualificação da56
aluna Gabriela Francine, e após a leitura da justificativa, o pedido foi aprovado. 4)57
Banca de qualificação: Gabriela Francine Martins Lopes, Eduardo Habib Bechelane58
Maia. A professora Ana Hortência apresentou as sugestões de bancas dos dois alunos,59
que após analisadas, de acordo com a instrução normativa própria, foram aprovadas.60
Neste momento, a professora Ana Hortência apresentou também a resposta da PROPE,61
em relação a apresentação do seminário de qualificação do aluno Eduardo Habib62
Bechelane Maia ser realizada em inglês, bem como o texto da tese para tal, concedendo63
ao colegiado do programa autonomia para esta decisão. O colegiado considerou este64
caso específico como caso omisso e decidiu pela aprovação do referido pedido,65
determinando, contudo, acrescentar o título do trabalho em português. 5) Solicitação de66
auxílio a pesquisador dos professores: Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, Eduardo67
Sergio da Silva, Fernando de Pilla Varotti e Ana Hortência Fonseca Castro. A68
professora Ana Hortência apresentou os pedidos dos referidos professores juntamente69
com os documentos apresentados. Após análise dos pedidos, com base nos critérios70
estabelecidos, decidiu-se pela aprovação dos pedidos dos professores Jaqueline Maria e71
Eduardo Sergio. O pedido do professor Fernando de Pilla foi aprovado para72
encaminhamento, desde que o mesmo apresente o recibo de pagamento referente a73
publicação/tradução, que é documento necessário, de acordo com a resolução 009/201874
do CONDI, conforme consulta telefônica realizada na PROPE durante esta reunião. O75
pedido da professora Ana Hortência, foi o segundo pedido apresentado neste ano pela76
professora, entretanto, como refere-se a atendimento de convocação para participação77
na reunião geral dos coordenadores da área de Biotecnologia que acontecerá no final de78
outubro em Brasília, dentro do III Fórum dos Programas de Biotecnologia e tendo em79
vista a importância da participação da coordenadora do PPGBiotec neste evento, o80
pedido foi aprovado. Devido a proximidade do fim do exercício financeiro para81
utilização do PROAP 2018, a professora Ana Hortência apresentou um segundo pedido82
de auxílio feito pelo professor José Carlos para participação em evento científico83
internacional, o mesmo foi aprovado desde que o professor apresente o aceite de que é84
apresentador do trabalho. O segundo pedido de auxílio para publicação dos professores85
Ralph Gruppi e Jaqueline Maria foram indeferidos, pois com base na resolução86
009/2018 do CONDI, não são autorizados pagamentos para revistas com qualis B3,87
conforme consulta telefônica realizada na PROPE durante a reunião. Relativo ao item 6)88
Decisão sobre devolução de bolsa pela aluna Suellen Caetano Moreira Pacheco: a89
professora Ana Hortência apresentou aos membros do colegiado a situação da aluna90
Suellen Pacheco que culminou em seu desligamento. Como a referida aluna era bolsista91
CAPES, não concluiu seu mestrado e não apresentou justificativa plausível para a não92
conclusão do curso, o colegiado decidiu pela necessidade de devolução dos valores93
recebidos e encaminhamento de decisão para a PROPE para tomada das devidas94
providências. No item 7) Solicitação de indicação docente para coordenação do95
Laboratório de Modelagem Molecular: a professora Ana Hortência apresentou aos96
membros do colegiado um memorando da Câmara de Gestão solicitando ao PPGBiotec97
a indicação de um professor para assumir a coordenação do referido laboratório, devida98
a vacância desta coordenação em função da saída do professor Moacyr Comar. A99
professora Ana Hortência apresentou também um pedido do professor Alex Taranto100



demonstrando seu interesse em assumir esta coordenação. O colegiado do PPGBiotec101
decidiu pela indicação do professor Alex Taranto, o que será encaminhado a Câmara de102
Gestão. Passando ao item 8) Proposta de alteração de instrução normativa do programa103
PPGBiotec: a professora Ana Hortência fez um breve relato sobre a necessidade de104
rever as instruções normativas e passou a palavra ao professor Alexsandro Galdino que105
solicitou a inclusão deste item na pauta. O professor Alexsandro Galdino apresentou a106
demanda de inclusão de novos produtos tecnológicos como produção aceita para107
conclusão do curso pelos alunos. Em seguida a professora Ana Hortência relatou que,108
em sua visão, as instruções normativas mais urgentes de serem revistas são as instruções109
003/216, 005/2017 e 003/2018. Neste sentido, decidiu-se pela delegação de pessoas110
responsáveis para revisão das normativas. A professora Jaqueline Maria será111
responsável pela revisão da instrução normativa 003/2018, os professores Alexsandro112
Galdino e Ana Hortência pela instrução normativa 003/2016 e a professora Luciana113
Alves pela instrução normativa 005/2018. Estes professores serão responsáveis por114
condensar as sugestões de todos e apresentar a redação final das normativas ao115
colegiado. No item 9) Projetos PPGBiotec: o professor Alexsandro Galdino expôs sua116
opinião pela decisão do CCO apresentar um projeto do CTInfra destinado a área do117
Câncer, pois a seu ver isto limita a participação de um número maior de professores,118
sugerindo então que em próximos projetos os pares fossem consultados para definição119
das áreas. O item 10) Formatação de dissertações e teses, foi transferido para a próxima120
reunião. Passsando ao item 11) Distribuição dos recursos Qualipós, a professora Ana121
Hortência relatou que o colegiado acatou a sugestão da professora Jaqueline Maria de122
dividir igualmente os valores entre os professores que atuam na UFSJ, e apresentou a123
distribuição final, por rubricas de acordo com a demanda dos professores, que ficou124
assim determinada: Material de Consumo: R$ 26.780,00; Passagens: R$ 2.000,00;125
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica: R$ 8.970,00; Diária pessoal civil:126
R$2.200,00. A distribuição foi aprovada e será encaminhada à PROPE para alocação127
dos recursos. Passando ao item 12) Definição das bancas dos processos seletivos para128
Mestrado e Doutorado 2019: a professora Ana apresentou os seguintes nomes para129
composição das bancas: Mestrado: Professores Valéria Ernestânia Chaves, Silvana130
Gisele Pegorin de Campos, Whocely Victor de Castro, e como sugestão do professor131
Alexsandro Galdino foi adicionada a professora Mariana Campos da Paz; Doutorado:132
Professores Luciana Drumond, Maria das Graças Carvalho, Gustavo Henrique Ribeiro133
Viana e Ralph Gruppi Thomé. As sugestões de bancas foram aprovadas. Nada mais134
havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois135
de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, onze de setembro de136
dois mil e dezoito. _______________________________________________________137
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