
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas e treze4

horas e trinta e sete minutos, na sala de reuniões do Bloco C, do Campus Centro Oeste5

Dona Lindu/UFSJ, realizou-se a septuagésima sétima 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 para9

aproveitamento de créditos: Diêgo Lívio; 2) Pedido de desligamento do aluno Giovani10

Moreira dos Santos; 3) Solicitação de auxílio a pesquisador: Profª Luciana Alves11

Rodrigues dos Santos Lima; 4) Encaminhamento de banca para seminário de12

qualificação: Raíssa Cristina Dias Graciano/Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck; 5)13

Demanda PROPE sobre remanejamento da bolsa vinculada a discente Renata Rachide14

Nunes; 6) Demanda para reposição de filtros do ultrapurificador de água da central15

analítica. Estiveram presentes na reunião os seguintes professores: Ana Hortência16

Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e Alexsandro Sobreira17

Galdino e o discente Mairon César Coimbra. A professora Jaqueline Maria Siqueira18

Ferreira justificou ausência por estar gozando de férias regulamentares. Dando início a19

reunião, a professora Ana Hortência apresentou a pauta que após lida foi aprovada com20

as seguintes inclusões: no item 3) pedido de inclusão do pedido de auxílio para21

participação na reunião anual da área de Biotecnologia da professora Ana Hortência22

Fonseca Castro, coordenadora do programa, no item 4) pedido de inclusão do23

encaminhamento de banca para seminário de qualificação da aluna Thaís Paiva24

Porto/Prof. Alexsandro Sobreira Galdino, item 7) Encaminhamento de banca para25

defesa de dissertação: Izabela Caputo / Profª Luciana Alves R. S. Lima e item 8)26

Oferecimento de nova disciplina optativa do professor Whocely Victor de Castro.27

Iniciando a reunião pelo item 1) Pedido para aproveitamento de créditos: Diêgo28

Lívio: o discente Mairon, relator, explicou que após análise dos pedidos apresentados29

pelo aluno, decidiu pelo seguinte parecer: manifestou-se favorável ao aproveitamento de30

15 créditos optativos por constatar que a solicitação atende a todos os critérios31

estabelecidos na instrução normativa 002/2018 que trata do aproveitamento de créditos32

no programa. Entretanto, a disciplina de “Cultivo de células animais” não tem33

correlação com o projeto e por isso o parecer foi desfavorável assim como para o pedido34



de dispensa das disciplinas obrigatórias “Seminário de empreendedoresmo e bioética”e35

“Bioquímica aplicada a biotecnologia” que conforme regimento interno devem ser36

cursadas no programa. O parecer foi aprovado. Passando ao item 2) Pedido de37

desligamento do aluno Giovani Moreira dos Santos: a professora Ana Hortência38

apresentou o pedido de desligamento do programa apresentado pelo discente Giovani e39

seu orientador, professor Alex, onde o discente justifica com motivos pessoais a40

motivação para o desligamento. Após análise da solicitação o colegiado manifestou-se41

favorável ao desligamento do aluno. No item 3) Solicitação de auxílio a pesquisador:42

Profª Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e Profª Ana Hortência Fonseca43

Castro: a professora Ana Hortência apresentou a solicitação de auxílio a pesquisador44

apresentado pela professora Luciana Alves R. S. Lima para revisão de artigo científico.45

Ressaltou, porém, que a referida professora já teve um pedido de auxílio aprovado no46

corrente ano e que em anos anteriores adotou-se a prerrogativa de atender um pedido47

por professor, sendo que no final do exercício se ainda houver recursos disponíveis,48

poderiam ser atendidos novos pedidos de professores que já foram sido atendidos. Esta49

medida visa propiciar o atendimento de pedidos de todos os professores solicitantes.50

Após análise da situação atual, decidiu-se aprovar o pedido, porém, o mesmo aguardará51

até meados de setembro para verificação da disponibilidade de recursos; se houver, o52

mesmo será encaminhado. Em seguida a professora Ana Hortência apresentou seu53

pedido de auxílio financeiro para participação da reunião anual dos coordenadores dos54

programa de pós-graduação da área de Biotecnologia, onde neste ano será realizado o55

seminário de meio termo. O pedido foi aprovado, uma vez que na definição de critérios56

para utilização dos recursos e destinação das verbas há definição específica para tal57

utilização. Relativo ao item 4) Encaminhamento de banca para seminário de58

qualificação: Raíssa Cristina Dias Graciano/Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck e59

Thaís Paiva Porto/Prof. Alexsandro Sobreira Galdino: A professora Ana Hortência60

apresentou o formulário de encaminhamento de banca de qualificação da discente de61

mestrado Raíssa Cristina Dias Graciano, em que mesma sugere a realização da banca no62

dia 24/06/2019 às 8h30 tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor63

Gabriel de Menezes Yazbeck e os professores Rafael Sachetto Oliveira (co-orientador),64

Ralph Gruppi Thomé e Déora de Oliveira Lopes, e ainda Alexsandro Sobreira Galdino65

como membro suplente. A professora Ana apresentou também o formulário de66

encaminhamento de banca de qualificação da discente de doutorado Thaís Paiva Porto67

de Souza, em que a mesma sugere a realização da banca no dia 09/07/2019 às 9h0068



tendo como membros titulares da banca, o orientador, professor Alexsandro Sobreira69

Galdino, e os professores Helder Magno Valadares, Mariana Campos da Paz e Paulo70

Afonso Granjeiro, e ainda como membros suplentes os professores Daniel Bonoto71

Gonçalves e Letícia Fernandes de Oliveira. Após análise dos documentos apresentados72

e professores indicados e de suas experiências profissionais nas áreas das pesquisas, as73

sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas por atender os critérios estabelecidos74

em instrução normativa própria. No item 5) Demanda PROPE sobre remanejamento75

da bolsa vinculada a discente Renata Rachide Nunes: A professora Ana Hortência76

apresentou um e-mail da PROPE onde questionam o programa se houve conflito de77

recebimento de bolsa e vínculo empregatício no caso da discente Renata Rachide Nunes78

e orientam que caso tenha ocorrido, a aluna deverá devolver as bolsas recebidas nesse79

período. Neste momento a professora Ana passou a palavra a professora Luciana Alves,80

coordenadora da comissão de bolsas que explicou a situação apurada há alguns meses,81

quando a comissão de bolsas constatou que a discente Renata estava acumulando o82

recebimento da bolsa de doutorado com a manutenção de vínculo empregatício junto a83

prefeitura municipal de Divinópolis e que diante disto a comissão decidiu por remanejar84

a bolsa em questão, uma vez que haviam alunos aguardando a liberação de bolsas.85

Diante da informação, o colegiado decidiu por acatar a orientação da PROPE e orientar86

a aluna sobre a necessidade da devolução das bolsas recebidas concomitante com o87

vínculo empregatício. Passando ao item 6) Demanda para reposição de filtros do88

ultrapurificador de água da central analítica: a professora Ana Hortência, apresentou89

uma solicitação do professor Whocely Victor para aquisição de filtros de reposição do90

ultrapurificador de água da central analítica que atende todos os cursos do campus,91

conforme acordo firmado anteriormente. A solicitação é para que o PPGBiotec92

programe a reposição dos filtros no próximo ano, com valor aproximado é de93

R$6.000,00. Diante do valor, que compromete sobremaneira o PROAP, a professora94

Ana Hortência irá propor a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da95

Saúde (PPGCS), que este valor seja dividido entre os dois programas para as próximas96

duas aquisições. Na próxima reunião a professora Ana Hortência trará nos informes a97

resposta do PPGCS. No item 7) Encaminhamento de banca para defesa de98

dissertação: Izabela Caputo / Profª Luciana Alves R. S. Lima: A professora Ana99

apresentou o formulário de encaminhamento de banca de defesa de dissertação de100

mestrado da discente Izabela Caputo Assis Silva, em que a mesma sugere a realização101

da banca no dia 30/07/2019 às 13h30 tendo como membros titulares da banca, a102



orientadora, professora Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, e os Ana Hortência103

Fonseca Castro e Adriano Guimarães Parreira, e como membro suplente o professor104

Joaquim Maurício Duarte Almeida. Após análise dos documentos apresentados e105

professores indicados e de suas experiências profissionais nas áreas das pesquisas, a106

sugestão de banca, dia e horário foi aprovada por atender os critérios estabelecidos em107

instrução normativa própria. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira108

Santos, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos109

presentes. Divinópolis, onze de junho de dois mil e dezenove. ____________________110
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