
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas4

e dez minutos, na sala 304 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ,5

realizou-se a septuagésima quarta 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 Ana Hortência8

Fonseca Castro, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação dos relatórios de Estágio9

em docência dos alunos: Anderson Kelvin Saraiva Macêdo e Flávia Medeiros Maia; 2)10

Pedido para inclusão de co-orientação: Felipe Ferreira Silva / Prof. Daniel Bonoto; 3)11

Pedido de aproveitamento de créditos: Raquel Valinhas e Valinhas; 4) Avaliação dos12

Encaminhamentos de dissertação para qualificação: Flávia Medeiros Maia e Túlio13

Resende de Freitas; 5) Proposta de mudança de título da dissertação: Túlio Resende de14

Freitas; 6) Instrução Normativa 005; 7) Demanda da Comissão de bolsas: definição da15

ordem de vinculação das bolsas por agência de fomento; 8) Demanda da Comissão de16

bolsas: decisão referente a bolsa vinculada a discente Renata Rachide Nunes; 9)17

Resposta ao Requerimento do Sr. Luiz Fernando Amaral Tonelli datado de 08/03/19.18

Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca Castro,19

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e20

Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A professora Ana21

Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que após lida foi aprovada com as22

seguintes inclusões: no item 3) inclusão do pedido de aproveitamento de disciplina da23

aluna Raíssa Cristina Dias Graciano, no item 4) inclusão do encaminhamento de defesa24

do discente Carlos Othávio Gomes Cortez Machado; item 10) pedido de prorrogação de25

prazo para qualificação do discente Gilberto de Souza; 11) Pedido de auxílio para26

revisão de artigo científico da docente Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima; 12)27

Oferta de disciplinas por bolsista de pós doutoramento CNPq. Dando início a reunião28

pelo item 1) Aprovação dos relatórios de Estágio em docência dos alunos: Anderson29

Kelvin Saraiva Macêdo e Flávia Medeiros Maia; a professora Ana Hortência apresentou30

aos membros do colegiado os relatórios de estágio em docência dos referidos alunos,31

que já foram avaliados pelos professores orientadores da disciplina e aprovados, com32

parecer positivo acerca da atuação dos alunos. Assim, os relatórios foram aprovados por33

unanimidade. Passando ao item 2) Pedido para inclusão de co-orientação: Felipe34



Ferreira Silva / Prof. Daniel Bonoto; a professora Luciana explicou que após analisar a35

solicitação do professor, emitiu parecer favorável para a inclusão da Professora Débora36

de Oliveira Lopes como co-orientadora do aluno Felipe Ferreira, com base na37

justificativa apresentada e pelo fato da referida professora atender aos critérios38

estabelecidos pela instrução normativa 003/2016. O parecer foi aprovado por39

unanimidade. No item 3) Pedido de aproveitamento de créditos: Raquel Valinhas e40

Valinhas e Raíssa Cristina Dias Graciano; a professora Jaqueline fez a leitura dos41

pedidos e o resultado de sua análise sobre os documentos apresentados, emitindo42

parecer favorável ao aproveitamento das disciplinas solicitadas pelas alunas, com base43

na instrução normativa 002/2018. O parecer foi aprovado. No item 4) Avaliação dos44

encaminhamentos de dissertação para qualificação: Flávia Medeiros Maia, Túlio45

Resende de Freitas e Carlos Othávio Gomes Cortez Machado; a professora Ana46

Hortência apresentou os formulários de encaminhamento de sugestão de membros das47

bancas, dia e horários para as qualificações e após análise das informações apresentadas48

as sugestões de banca foram aprovadas por unanimidade. Relativo ao item 5) Proposta49

de mudança de título da dissertação: Túlio Resende de Freitas; a professora Ana50

Hortência apresentou o pedido de mudança de título da dissertação e a justificativa para51

mudança apresentada pelo discente e orientador. Em seguida, a mudança do título foi52

aprovada. Passando ao item 6) Instrução Normativa 005; a professora Ana Hortência,53

apresentou a instrução normativa e as sugestões de adequação. Após discussão foi54

verificado que a instrução ainda necessita passar por nova revisão, que será realizada ao55

longo do mês e apresentada na próxima reunião. No item 7) Demanda da Comissão de56

bolsas: definição da ordem de vinculação das bolsas por agência de fomento; a57

professora Luciana, presidente da Comissão de Bolsas do PPGBiotec, apresentou aos58

membros do colegiado decisão da comissão de bolsas de definir uma ordem de59

vinculação das bolsas por órgão de fomento, aos alunos aprovados em processo seletivo60

para ingressar no programa, sendo decidida a seguinte ordem: a vinculação se dará por61

ordem de classificação do primeiro para o último colocado, sendo vinculadas as bolsas62

das agências de fomento na seguinte ordem: CAPES, FAPEMIG, UFSJ. O colegiado63

referendou a decisão da comissão de bolsas. Passando ao item 8) Demanda da Comissão64

de bolsas: decisão referente a bolsa vinculada a discente Renata Rachide Nunes; a65

professora Luciana apresentou aos membros do colegiado a decisão da comissão de66

bolsas de remanejar a cota de bolsa vinculada a discente Renata Rachide Nunes, por67

descumprimento da instrução normativa 003/2018 pela referida aluna. Assim, a bolsa68



foi remanejada para outra aluna, que foi recentemente aprovada no último processo69

seletivo. O colegiado acatou a decisão da comissão de bolsas. No item 9) Resposta ao70

Requerimento do Sr. Luiz Fernando Amaral Tonelli datado de 08/03/19; a professora71

Ana Hortência fez a leitura da solicitação do senhor Luiz Fernando em 08/03/2019 e72

também a resposta que foi encaminhada, dando por encerrada a referida demanda.73

Todos referendaram a resposta encaminhada, dando ciência dos fatos mencionados pelo74

Sr. Luiz Fernando em seus requerimentos datados de 18/12/18 e 08/03/19. Passando ao75

item 10) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação do discente Gilberto de76

Souza; a professora Ana Hortência fez a leitura do pedido de prorrogação de prazo do77

discente Gilberto e de seu orientador, professor Eduardo Sergio. Após análise da78

justificativa apresentada, o pedido foi aprovado, com data limite para qualificação em79

15/08/19. No item 11) Pedido de auxílio para revisão de artigo científico da docente80

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima; a professora Ana Hortência apresentou o81

pedido de auxílio para revisão de artigo científico da professora Luciana Alves, que82

demanda utilização dos recursos PROAP 2019. Tendo em vista que os referidos83

recursos ainda não foram disponibilizados para utilização pelo programa, o pedido foi84

aprovado e deverá aguardar liberação dos recursos para ser encaminhado. Passando ao85

item 12) Oferta de disciplinas por bolsista de pós-doutoramento CNPq; o professor86

Alexsandro Galdino explicou que tem uma aluna de pós-doutorado empresarial pelo87

CNPq e que a mesma tem interesse em ofertar uma disciplina junto ao PPGBiotec. A88

professora Ana Hortência explicou que existe na universidade uma regulamentação para89

estabelecimento de contrato de prestação voluntária de serviços, recomendando que a90

doutora procure a secretaria das câmaras e congregação para firmar este contrato e em91

seguida ela poderá oferecer a disciplina. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda92

de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada93

pelos presentes. Divinópolis, dezenove de março de dois mil e dezenove. ___________94
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