
ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2
BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3
LINDU. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às oito4
horas e dezenove minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona5
Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima terceira reunião ordinária do Colegiado do6
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) da Universidade Federal de7
São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana8
Hortência Fonseca Castro para cumprir a seguinte pauta: 1) Informe: Instrução9
Normativa 005; 2) Definição de calendário de reuniões do Colegiado PPGBiotec para10
2019; 3) Pedido para inclusão de co-orientação: Nayara Lisandra Leal / Prof. Daniel11
Bonoto; 4) Pedido de aproveitamento de créditos: Nayara Lisandra Leal; 5) Aprovação12
dos relatórios de Estágio em docência dos alunos: Nayara Lisandra Leal, Felipe Ferreira13
Silva, Marina Goulart da Silva; 6) Qualipós; 7) Termos de Cooperação para14
Chamada Pública CNPq - Apoio à formação de doutores em áreas estratégicas; 8)15
Requerimento do Sr. Luiz Fernando Amaral Tonelli datado de 18/12/18. Estiveram16
presentes à reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana17
Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro18
Sobreira Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A professora Ana Hortência19
iniciou a reunião apresentando a pauta que após lida foi aprovada com as seguintes20
inclusões: 9) Pedido de prorrogação do prazo de qualificação: Flávia Medeiros / Rosy21
Iara; 10) Avaliação da indicação de bancas para seminário de qualificação das alunas:22
Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro e Marina Goulart Silva. Iniciando pelo item 1)23
Informe: Instrução Normativa 005: a professora Ana Hortência explicou aos presentes24
que a referida instrução normativa continua sob adequação, assim que os ajustes forem25
finalizados a mesma será encaminhada a todos para avaliação, e a previsão é de que a26
versão final seja apresentada na próxima reunião para aprovação. 2) Definição de27
calendário de reuniões do Colegiado PPGBiotec para 2019: definiu-se que as reuniões28
ordinárias acontecerão na segunda terça-feira do mês às treze horas e trinta minutos,29
entretanto, excepcionalmente em março a reunião acontecerá na terceira semana.30
Decidiu-se também que as convocações e pautas serão encaminhadas apenas por e-mail.31
3) Pedido para inclusão de co-orientação: Nayara Lisandra Leal / Prof. Daniel Bonoto:32
a professora Luciana, apresentou parecer favorável a inclusão da co-orientação, uma vez33
que professora Juliana Teixeira de Magalhães, indicada pelo orientador e aluno, atendeu34
aos requisitos propostos pela instrução normativa. 4) Pedido de aproveitamento de35
créditos: Nayara Lisandra Leal: a professora Ana Hortência passou a palavra para36
professora Jaqueline Maria que foi relatora do pedido. A professora Jaqueline explicou37
que, após analisar o pedido da aluna, os documentos apresentados e a instrução38
normativa, decidiu por deferir apenas o pedido de aproveitamento da disciplina39
“Planejamento estatístico de experimentos” e os demais pedidos foram indeferidos por40
não se adequarem a normativa. 5) Aprovação dos relatórios de Estágio em docência dos41
alunos: Nayara Lisandra Leal, Felipe Ferreira Silva, Marina Goulart da Silva e Raíssa42
Cristina Dias Graciano: a professora Ana Hortência apresentou os relatórios de estágio43
em docência dos referidos alunos bem como o parecer emitido pelos professores44
orientadores. Com base nas informações, os relatórios foram aprovados por45
unanimidade. 6) Qualipós: a professora Ana Hortência apresentou aos membros do46
colegiado as orientações recebidas da PROPE para utilização dos recursos Qualipós e47
informou que os recursos já estão disponíveis para utilização pelos docentes do48
programa. Apresentou também a distribuição dos recursos entre os docentes de acordo49
com as demandas levantadas em época oportuna. A professora Luciana esclareceu que o50



prazo de utilização dos recursos é de cinco anos e diante disto decidiu-se buscar mais51
informações sobre os dados necessários para a solicitação e posteriormente informar aos52
docentes do programa para que possam efetuar seus pedidos. 7) Termos de Cooperação53
para Chamada Pública CNPq - Apoio à formação de doutores em áreas estratégicas: a54
professora Luciana explicou aos presentes que, após consulta aos docentes do programa,55
quatro professores do PPGBiotec ficaram responsáveis em participar deste edital pelo56
programa e encaminharão propostas para concorrer a referida chamada pública, sendo57
eles: Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, José Carlos de Magalhães, Eduardo58
Sergio da Silva e Alexsandro Sobreira Galdino. A professora Luciana explicou sobre os59
contatos realizados e a situação atual do programa em relação aos documentos60
necessários para esta chamada. 8) Requerimento do Sr. Luiz Fernando Amaral Tonelli61
datado de 18/12/18: a professora Ana Hortência apresentou aos membros do colegiado a62
solicitação do Sr. Luiz Fernando, a consulta encaminhada encaminhada a PROJU para63
solicitar orientações de como proceder diante deste requerimento e a resposta da PROJU.64
O colegiado decidiu por encaminhar um ofício ao Sr. Luiz Fernando respondendo a sua65
solicitação com base nas orientações recebidas da PROJU. 9) Pedido de prorrogação do66
prazo de qualificação: Flávia Medeiros / Rosy Iara: a professora Ana Hortência67
apresentou o pedido de prorrogação de prazo para qualificação da aluna Flávia68
Medeiros Maia orientada pela professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro69
justificando a necessidade da prorrogação do prazo. Após análise do pedido, este foi70
aprovado por unanimidade. 10) Avaliação da indicação de bancas para seminário de71
qualificação das alunas: Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro e Marina Goulart Silva: a72
professora Ana Hortência apresentou os formulários de encaminhamento de banca para73
qualificação das referidas alunas e após análise dos documentos e certificação de74
atendimento dos critérios estabelecidos pela instrução normativa, as bancas foram75
aprovadas. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a76
presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis,77
vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. ______________________________78
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