
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na4
sala de reuniões do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a5
septuagésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação6
em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus7
Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro para8
cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação de ad referendum do colegiado para aprovação9
das bancas de qualificação dos alunos José Antônio Ribeiro Neto e Ana Gabriela Silva e10
banca de defesa da aluna Waleska Stephanie da Cruz Nizer; 2) Pedido de prorrogação11
de prazo para qualificação dos alunos: Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro, Flávia12
Medeiros Maia, Pedro Ribeiro de Oliveira e Jonatas Oliveira da Silva; 3) Aprovação do13
estágio em docência da aluna Ana Gabriela Silva; 4) Aprovação da Banca de14
qualificação do aluno Jonatas Oliveira da Silva; 5) Pedido de aproveitamento de estágio15
em docência do aluno Pedro Ribeiro de Oliveira; 6) Solicitação de credenciamento da16
professora Juliana Teixeira de Magalhães. Estiveram presentes à reunião os seguintes17
professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima,18
Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Mairon19
César Coimbra. A professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que20
após lida foi aprovada com a inclusão do pedido da aluna Thaís Paiva Porto de Sousa ao21
item 5. Iniciando pelo item 1) Aprovação de ad referendum do colegiado para22
aprovação das bancas de qualificação dos alunos José Antônio Ribeiro Neto e Ana23
Gabriela Silva e banca de defesa da aluna Waleska Stephanie da Cruz Nizer: a24
professora Ana Hortência explicou que recebeu os encaminhamentos de bancas para25
qualificação dos alunos José Antônio Ribeiro Neto e Ana Gabriela Silva e de banca de26
defesa da aluna Waleska Stephanie da Cruz Nizer que ocorreriam na primeira quinzena27
de dezembro. Como as bancas precisavam estar aprovadas para os encaminhamentos28
administrativos, tais como emissão dos convites, agendamento da sala, dentre outros,29
ela mesmo fez a análise das bancas sugeridas e após constatação de atendimento de30
todos os critérios estabelecidos pela instrução normativa, aprovou as bancas ad31
referendum do colegiado. Após análise dos documentos apresentados o ad referendum32
foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 2) Pedido de prorrogação de prazo33
para qualificação dos alunos: Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro, Flávia Medeiros34
Maia, Pedro Ribeiro de Oliveira e Jonatas Oliveira da Silva: a professora Ana Hortência35
explicou que estes alunos são os que ingressaram em agosto de 2017 e conforme já36
analisado pelo colegiado toda esta turma deveria formalizar o pedido de prorrogação de37
prazo para que seja possível a realização das bancas em março de 2019 a fim de se38
evitar o período de férias para realização das bancas. Após análise da justificativa, os39
pedidos foram aprovados. No item 3) Aprovação do estágio em docência da aluna Ana40
Gabriela Silva, a professora Ana Hortência apresentou o relatório de estágio em41
docência da referida aluna, com a aprovação das atividades relacionadas pela42
orientadora que atribuiu nota 10, recomendando aprovação. Após análise do relatório, o43
mesmo foi aprovado. Referente ao item 4) Aprovação da Banca de qualificação do44
aluno Jonatas Oliveira da Silva, a professora Ana Hortência apresentou o formulário de45
encaminhamento de dissertação para qualificação do aluno Jonatas Oliveira da Silva,46
após análise das informações de banca, dia e horário, a mesma foi aprovada pelo47
colegiado. Passando ao item 5) Pedido de aproveitamento de estágio em docência do48
aluno Pedro Ribeiro de Oliveira e da aluna Thaís Paiva Porto de Sousa (incluída no49
início da reunião), a professora Ana Hortência apresentou os pedidos dos referidos50



alunos, referendados por seus orientadores, bem como os documentos comprobatórios51
necessários. Após análise dos documentos, comprovando o atendimento do estabelecido52
em instrução normativa do colegiado, os pedidos foram aprovados. No item 6)53
Solicitação de credenciamento da professora Juliana Teixeira de Magalhães: a54
professora Ana Hortência apresentou o memorando de resposta da PROPE à consulta55
realizada sobre o pedido de credenciamento da professora Juliana Teixeira de56
Magalhães. Após análise da resposta emitida pela PROPE e considerando-se a ressalva57
feita sobre os impactos negativos de novos credenciamentos dentro do quadriênio58
2017/2020, o colegiado deliberou pelo não deferimento do pedido, com abstenção da59
professora Jaqueline Maria. O colegiado concorda que novos credenciamentos serão60
bem vindos, após o fechamento do quadriênio. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele61
Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será62
assinada pelos presentes. Divinópolis, quatro de dezembro de dois mil e dezoito.63
______________________________________________________________________64
______________________________________________________________________65
______________________________________________________________________66
______________________________________________________________________67
______________________________________________________________________68
______________________________________________________________________69
______________________________________________________________________70
______________________________________________________________________71
______________________________________________________________________72
______________________________________________________________________73


