
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec),2

DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos quatorze dias do mês de maio3

de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta e dois minutos, na sala de reuniões do4

Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima sexta5

reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia6

(PPGBiotec), da Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro-Oeste7

Dona Lindu, presidida pela Professora Ana Hortência Fonseca Castro, para cumprir a8

seguinte pauta: 1) Informes: A) Regimento Geral da Pós-Graduação, B) Informações9

CAPES: área Biotecnologia: livros e capítulos de livros; 2) Pedido para inclusão de co-10

orientação: André Vinícius Fernandes Ferreira / Prof. Alexsandro Galdino, Sara11

Thamires Dias da Fonseca / Profª Ana Hortência Fonseca, Raíssa Cristina Dias12

Graciano / Prof. Gabriel Menezes; 3) Pedido de prorrogação de prazo para qualificação:13

Harley da Silva Tavares / Profª Gisele Rodrigues, Giovani Moreira / Prof. Alex Taranto;14

4) Solicitação de auxílio a pesquisador: Prof. Alexsandro Sobreira Galdino; 5) Pedido15

de trancamento de matrícula: Pedro Ribeiro de Oliveira / Prof. Ralph Gruppi Thomé; 6)16

Pedido de descredenciamento do professor Moacyr Comar Júnior; 7) Encaminhamento17

de banca para seminário de qualificação: Mariana Rodrigues Espíndola / Prof. Fernando18

de Pilla Varotti. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência19

Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Jaqueline Maria Siqueira20

Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A21

professora Ana Hortência iniciou a reunião apresentando a pauta que após lida foi22

aprovada com as seguintes inclusões: no item 3) pedido para inclusão de coorientação23

da aluna Raquel Valinhas e Valinhas/Prof. Daniel Bonoto Gonçalves e Nathália24

Hiratsuka Camilo / Joaquim Maurício Duarte Almeida, item 8) Mudança de título de25

projeto: Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro/Profª Rosy Iara Maciel e Ana Gabriela26

Silva/Profª Rosy Iara Maciel. Dando início a reunião pelo item 1) Informes: A)27

Regimento Geral da Pós-Graduação: a professora Ana Hortência apresentou aos28

membros do colegiado a proposta de novo regimento geral da pós-graduação na UFSJ29

que está sendo totalmente reformulado, explicou ainda que após aprovação deste30

regimento no Conselho Superior, será necessário fazer algumas adequações nas31

instruções normativas do programa. Ainda no item informes, B) Informações CAPES:32

área Biotecnologia: livros e capítulos de livros: a professora Ana Hortência explicou33

que recentemente a coordenadora geral da área de Biotecnologia, Adriana Hemerly,34



enviou proposta de ficha de avaliação da área para próxima avaliação, inclusive com35

tecnologia não-patenteável, validação de livros e capítulos de livros o que será muito36

bom para os programas que terão maior portfólio de produtos validados na época da37

avaliação quadrienal. Passando ao item 2) Pedido para inclusão de co-orientação:38

André Vinícius Fernandes Ferreira / Prof. Alexsandro Galdino, Sara Thamires39

Dias da Fonseca / Profª Ana Hortência Fonseca, Raíssa Cristina Dias Graciano /40

Prof. Gabriel Menezes, Raquel Valinhas e Valinhas / Prof. Daniel Bonoto41

Gonçalves e Nathália Hiratsuka Camilo / Prof. Maurício Joaquim Duarte de42

Almeida: a professora Luciana Alves foi relatora do pedido da discente Raíssa Dias,43

orientada pelo professor Gabriel, após avaliação do currículo lattes do professor44

indicado Rafael Sachetto Oliveira, verificou-se que o mesmo atende os critérios45

propostos pela instrução normativa 003/2016 e assim a professora recomendou a46

aprovação do pedido. O professor Alexsandro Galdino foi relator do pedido da discente47

Nathália Hiratsuka Camilo, após avaliação do currículo lattes do professor indicado,48

Adriano Guimarães Parreira, verificou-se que o mesmo atende os critérios propostos49

pela referida instrução normativa e por isso, o professor recomendou a aprovação do50

pedido. A professora Ana Hortência foi relatora dos demais pedidos de co-orientação51

relacionados e após avaliação do currículo dos professores indicados de acordo com a52

instrução normativa 003/2016, emitiu parecer favorável a aprovação dos pedidos.53

Todos os pareceres foram aprovados por unanimidade. A indicação de Sara Thamires54

Dias da Fonseca/ Profª Ana Hortência Fonseca Castro, para que a professora Jaqueline55

Maria Siqueira Ferreira, foi aprovada, pois a professora indicada pertence ao quadro de56

professores credenciados ao PPGBiotec. No item 3) Pedido de prorrogação de prazo57

para qualificação: Harley da Silva Tavares / Profª Gisele Rodrigues e Giovani58

Moreira / Prof. Alex Taranto: a professora Ana Hortência fez a leitura do pedido e59

justificativa pessoal apresentada pelo discente Harley da Silva Tavares e sua orientadora,60

após análise do pedido, o mesmo foi aprovado. Em relação ao pedido do discente61

Giovani Moreira, o mesmo não foi aprovado uma vez que o discente não atendeu as62

demandas encaminhadas pelo Colegiado na última reunião, portanto a data da63

qualificação do aluno fica mantida para o prazo de 30 meses a contar a partir da data de64

matrícula do aluno no programa. Relativo ao item 4) Solicitação de auxílio a65

pesquisador: Prof. Alexsandro Sobreira Galdino: a professora Ana Hortência66

apresentou o pedido de auxílio para publicação de artigo científico do professor67

Alexsandro Galdino, que também se manifestou citando que a revista em questão possui68



Qualis B2 e que esta publicação será válida para o programa. O pedido foi aprovado,69

porém deverá aguardar a chegada dos recursos PROAP para encaminhamento. No item70

5) Pedido de trancamento de matrícula: Pedro Ribeiro de Oliveira / Prof. Ralph71

Gruppi Thomé: a professora Ana Hortência apresentou aos demais o pedido de72

trancamento de matrícula e justificativa apresentada pelo aluno Pedro Ribeiro e seu73

orientador, após análise, o pedido foi aprovado e a matrícula será trancada neste74

semestre. Passando ao item 6) Pedido de descredenciamento do professor Moacyr75

Comar Júnior: a professora Ana Hortência apresentou o pedido de descredenciamento76

do professor Moacyr Comar Júnior, o mesmo agradeceu o período em que compartilhou77

conquistas com todos os professores do programa, porém, manifestou-se incerto quanto78

a sua atuação junto ao programa uma vez que está distante o que dificulta uma79

contribuição mais efetiva e colaborativa. Após análise, o colegiado manifestou pesar por80

esta decisão, porém favorável ao pedido do professor. Relativo ao item 7)81

Encaminhamento de banca para seminário de qualificação: Mariana Rodrigues82

Espíndola / Prof. Fernando de Pilla Varotti: a professora Ana Hortência apresentou o83

formulário de encaminhamento de banca para qualificação da aluna Mariana Rodrigues84

Espíndola e seu orientador, que indicaram os professores Rafael César Russo Chagas,85

Amanda Luisa da Fonseca, Rafael Gonçalves Teixeira Neto, Eliana Maria Maurício da86

Rocha e Gilberto Fontes como membros da banca. Após análise dos professores87

indicados e de sua experiência profissional na área da pesquisa, a sugestão de banca, dia88

e horário foi aprovada. No item 8) Mudança de título de projeto: Gilvânia Aparecida89

Rabelo Cordeiro/Profª Rosy Iara Maciel e Ana Gabriela Silva/Profª Rosy Iara90

Maciel: a professora Ana Hortência apresentou os formulários de mudança de título das91

alunas Gilvânia Aparecida Rabelo Cordeiro e Ana Gabriela da Silva, orientadas pela92

professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, após análise das justificativas93

apresentadas, os pedidos foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele94

Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será95

assinada pelos presentes. Divinópolis, quatorze de maio de dois mil e dezenove.96

______________________________________________________________________97

______________________________________________________________________98

______________________________________________________________________99

______________________________________________________________________100


