
1) ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas e4
cinquenta minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ,5
realizou-se a septuagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de6
Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João7
del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência8
Fonseca Castro para cumprir a seguinte pauta: 1) Alteração de agenda da reunião9
ordinária do colegiado do mês de dezembro; 2) Pedido de cancelamento de matrícula da10
discente Bruna Franciele Faria; 3) Pedido de aproveitamento de créditos: Nayara11
Lizandra Leal; 4) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação: Marina Goulart12
Silva, Túlio Resende Freitas; 5) Aprovação de bancas de qualificação: Izabela Caputo13
Assis Silva e Felipe Rocha da Silva Santos; 6) Internacionalização do programa; 7)14
Coleta Capes; 8) Proposta de alteração da Instrução Normativa 003/2017; 9) Proposta15
de alteração da Instrução Normativa 005/2017. Estiveram presentes à reunião os16
seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos17
Santos Lima e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A18
professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando o discente Mairon que foi19
recentemente eleito pelos seus pares para ser o representante discente junto ao colegiado20
pelo período de doze meses, em seguida fez a leitura da pauta que foi aprovada com a21
inversão de itens, sendo que o item 1) foi transferido para o final da pauta. Assim, a22
reunião foi iniciada pelo item 2) Pedido de cancelamento de matrícula da discente23
Bruna Franciele Faria; a professora Ana Hortência apresentou o pedido de24
cancelamento de matrícula realizado pela discente Bruna Franciele Faria com a25
anuência de seu orientador. O pedido deve-se ao fato de a aluna ter sido aprovada em26
outro programa de doutorado no exterior com bolsa de estudos e que por isso27
matriculou-se e que diante disso será impossível dar continuidade aos seus estudos no28
PPGBiotec. O pedido foi acatado pelo colegiado do programa. A aluna não era bolsista.29
Passando ao item 3) Pedido de aproveitamento de créditos: Nayara Lizandra Leal; a30
professora Ana Hortência apresentou o pedido protocolado pela referida aluna, que31
solicita o aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas no próprio programa. O32
parecer da professora é pelo deferimento do pedido. O parecer foi aprovado e o33
aproveitamento será encaminhado para registro no sistema. Relativo ao item 4) Pedido34
de prorrogação de prazo para qualificação: Marina Goulart Silva, Túlio Resende Freitas;35
A professora Ana Hortência fez a leitura dos pedidos de prorrogação do prazo de36
qualificação apresentado pelos alunos Marina Goulart e Túlio Resende e após análise37
das justificativas apresentadas, o colegiado decidiu pelo deferimento dos pedidos.38
Entretanto, os alunos serão comunicados que o prazo máximo para qualificação será dia39
31/03/2018, nova prorrogação não será concedida e caso a qualificação não ocorra no40
prazo estabelecido, o aluno será desligado automaticamente do programa, conforme41
estabelecido no regimento interno do programa. No item 5) Aprovação de bancas de42
qualificação: Izabela Caputo Assis Silva e Felipe Rocha da Silva Santos; a professora43
Ana Hortência apresentou os encaminhamentos de banca de qualificação dos alunos44
Izabela Caputo, Felipe Rocha e Juliana Martins Machado que foi entregue após o envio45
da pauta. Após análise das informações de data, horário e membros da banca sugeridos46
pelos discentes e orientadores e certificação de atendimento das condições propostas em47
instrução normativa, as bancas foram aprovadas. Passando ao item 6)48
Internacionalização do programa; a professora Ana Hortência explicou que49
recentemente recebeu um documento com propostas de alteração no sistema de50



avaliação da pós-graduação pela Capes. Nesta proposta, os itens que serão mais bem51
avaliados estão a questão do acompanhamento dos egressos, a inserção social e a52
internacionalização do programa. Diante disso, a coordenação já iniciou um trabalho53
com os egressos. Em relação a inserção social a coordenação fará um levantamento com54
todos os professores do programa para que o lançamento dessas informações sejam55
mais corretamente lançados na Plataforma Sucupira. Já em relação a internacionalização56
a professora Ana Hortência explicou que muitos itens são importantes neste quesito,57
como as colaborações, a oferta de disciplinas internacionais, e a manutenção da página58
do programa em inglês. Assim, a professora Ana Hortência propôs um trabalho mais59
específico que seria realizado pelo professor Alexsandro Galdino, que seria a60
atualização da aba Docente da página do programa em inglês. O professor Alexsandro61
assumiu esta demanda, contudo a coordenação encaminhará aos professores do62
programa um formulário específico solicitando informações importantes para este63
lançamento e estabelecerá uma data limite para o retorno deste formulário. Passando ao64
item 7) Coleta Capes; a professora Ana Hortência explicou que o envio da planilha de65
coleta de dados para o preenchimento da Plataforma Sucupira será encaminhado aos66
docentes na última semana de novembro, pois aguardará a participação na reunião com67
a coordenação de área para atualização das informações importantes a serem solicitadas.68
Explicou que fará uma assembleia com os docentes para enfatizar a importância do69
preenchimento desta planilha de forma correta, completa e respeito ao prazo de retorno70
das informações. Passando ao item 8) Proposta de alteração da Instrução Normativa71
003/2017 - Entrega de projetos e relatórios, a professora Ana Hortência lembrou que72
conforme já conversado no Colegiado, as instruções normativas do programa passarão73
por adequações, neste sentido a primeira a ser alterada será a Instrução Normativa que74
que trata da entrega de projetos e relatórios. A professora Ana Hortência fez a leitura da75
instrução normativa com as alterações propostas, ao final das adequações a instrução76
normativa foi aprovada aprovada pelo colegiado e será publicada na página do77
programa e divulgada aos alunos e professores. No item 9) Proposta de alteração da78
Instrução Normativa 005/2017 que Regulamenta defesas de dissertações e teses no79
PPGBiotec, a professora Luciana Alves esteve responsável pela revisão desta instrução80
normativa e assim fez a leitura da instrução normativa com as alterações propostas. Ao81
final das adequações decidiu-se pela revisão da redação final na próxima reunião.82
Relativo ao item 1) Alteração de agenda da reunião ordinária do colegiado do mês de83
dezembro; a professora Ana Hortência justificou a necessidade de alteração da data84
anteriormente agendada, uma vez que foi necessária a alteração da data de suas férias85
regulamentares, e por isso, propôs a marcação da reunião para data anterior às suas86
férias, entretanto, após breve discussão, decidiu-se por manter a data previamente87
agendada, dia 11/12/18, sendo que esta reunião será presidida pela vice-coordenadora,88
professora Luciana Alves. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira89
Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos90
presentes. Divinópolis, seis de novembro de dois mil e dezoito. _________________91
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