
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta e4

três minutos, na sala de reuniões do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona5

Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima quinta reunião ordinária do Colegiado do6

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), da Universidade Federal7

de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Ana8

Hortência Fonseca Castro, para cumprir a seguinte pauta: 1) Pedido para inclusão de9

co-orientação: Júlia Antunes Tavares Ribeiro / Prof. Daniel Bonoto; 2) Pedido de10

prorrogação de prazo para qualificação: Giovani Moreira / Prof. Alex Taranto; 3)11

Solicitação de auxílio a pesquisador: Prof. Alex Guterres Taranto; 4) Normas para12

padronização da escrita das dissertações e teses do PPGBiotec; 5) Instrução Normativa13

005. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência Fonseca14

Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e15

Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A professora Ana16

Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que após lida foi aprovada com as17

seguintes inclusões: 6) Solicitação da discente de doutorado Juliana Martins Machado:18

prazo de bolsa; 7) Solicitação do professor Leandro Barbosa: apoio a evento19

internacional; 8) Pedido de aproveitamento de créditos da discente Michelli dos Santos.20

Dando início a reunião pelo item 1) Pedido para inclusão de co-orientação: Júlia21

Antunes Tavares Ribeiro / Prof. Daniel Bonoto: a professora Ana Hortência, apresentou22

aos membros o pedido e justificativa do professor Daniel Bonoto Gonçalves para23

inclusão do professor Rafael César Russo Chagas como co-orientador da aluna Júlia24

Antunes Tavares Ribeiro. O professor Rafael é professor do PPGBiotec, e assim,25

apresenta os critérios necessários para co-orientação. O pedido foi aprovado por26

unanimidade. Passando ao item 2) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação:27

Giovani Moreira / Prof. Alex Taranto: a professora Ana Hortência, fez a leitura do28

pedido e da justificativa para prorrogação do prazo para qualificação do aluno Giovani29

Moreira, referendado pelo professor orientador Alex Taranto. Após análise do pedido,30

atentou-se que um dos motivos citados é a mudança do projeto do aluno. Assim,31

decidiu-se por condicionar a aprovação do pedido de prorrogação à entrega dos32

documentos necessários à formalização de mudança do projeto. Desta forma, o aluno33

terá 30 dias a contar desta data para a entrega dos documentos e posterior análise do34



pedido de prorrogação do prazo de qualificação pelo Colegiado. No item 3) Solicitação35

de auxílio a pesquisador: Prof. Alex Guterres Taranto: a professora Ana Hortência36

apresentou o pedido de ressarcimento e documentos necessários para revisão de artigo37

científico do professor Alex Taranto, que demanda utilização dos recursos PROAP38

2019. Tendo em vista que os referidos recursos ainda não foram disponibilizados para39

utilização pelo programa, o pedido foi aprovado e deverá aguardar liberação dos40

recursos para ser encaminhado. Referente ao item 4) Normas para padronização da41

escrita dos trabalhos de qualificação, dissertações e teses do PPGBiotec: a professora42

Ana Hortência explicou que trouxe este assunto para discussão no colegiado afim de43

determinar um padrão para a escrita dos trabalhos de qualificação, dissertações e teses44

do programa, que subsidiará os alunos no decorrer do curso. Entretanto, em recente45

conversa com o professor André, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a mesma foi46

informada que a PROPE está desenvolvendo uma normatização a este respeito. Desta47

maneira, o assunto foi retirado da pauta e aguardará o manual institucional. No item 5)48

Instrução Normativa 005: a professora Ana Hortência fez a leitura da instrução49

normativa 005 que passou por adequações nos últimos meses. Após a leitura integral do50

documento, a nova redação foi aprovada por unanimidade gerando assim a instrução51

normativa 001/2019 que regulamenta as bancas de qualificação e defesa de teses e52

dissertações do PPGBiotec que será publicada na página do programa e nos quadros da53

pós-graduação no dia 11/04/19, quando entrará em vigor. Passando ao item 6)54

Solicitação da discente de doutorado Juliana Martins Machado: prazo de bolsa; a55

professora Ana Hortência passou a palavra para o discente Mairon, que apresentou a56

solicitação da discente Juliana Martins Machado, questionando sobre o prazo de57

recebimento da bolsa de doutorado. A aluna estava em dúvida se seu prazo encerraria58

com 36 meses, conforme estabelecido pela instrução normativa que foi criada posterior59

a sua entrada no programa ou se a mesma teria a bolsa pelo prazo de 48 meses. Após60

discussão decidiu-se que a aluna terá sua bolsa pelo prazo de 36 meses a contar de sua61

matrícula, conforme estabelecido pela instrução normativa 003/2018. No item 7)62

Solicitação do professor Leandro Barbosa: apoio a evento internacional; a professora63

Ana Hortência, apresentou o pedido do professor Leandro Barbosa, que demanda64

auxílio financeiro para realização de um evento internacional que será realizado no65

Campus no segundo semestre de 2019. Este evento será importante para a66

internacionalização do programa, pois os professores estrangeiros envolvidos no evento67

ministrarão uma disciplina para os alunos da pós-graduação bem como uma palestra68



para os professores do Campus. A professora Ana Hortência explicou ainda que na69

previsão de gastos dos recursos PROAP 2019 foram destinados recursos para utilização70

de veículo oficial e neste sentido, a sugestão é que o PPGBiotec ofereça o transporte de71

ida e volta em veículo oficial aos palestrantes entre o Aeroporto de Confins e o Campus.72

Após análise da situação o pedido foi aprovado. Referente ao item 8) Pedido de73

aproveitamento de créditos e dispensa de unidades curriculares da discente Michelli dos74

Santos: a professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira apresentou os pedidos de75

aproveitamento de créditos da discente Michelli dos Santos, que solicitou o76

aproveitamento de 14 créditos como optativos e dispensa das unidades curriculares77

“Seminários de Empreendedorismo e Bioética” e “Bioquímica Aplicada a78

Biotecnologia”. A professora Jaqueline, após análise dos pedidos com base na instrução79

normativa 002/2018 que regulamenta o aproveitamento de créditos, manifestou-se80

favorável ao aproveitamento dos créditos em disciplinas optativas, entretanto, os81

pedidos de dispensa de disciplinas obrigatórias foram indeferidos por não serem82

compatíveis com as disciplinas obrigatórias do programa. O parecer foi aprovado por83

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei84

a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes.85

Divinópolis, nove de abril de dois mil e dezenove. ______________________________86
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