
ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM2

BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA3

LINDU. Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e4

cinco minutos, na sala 305 do Bloco C, do Campus Centro Oeste Dona Lindu/UFSJ,5

realizou-se a octagésima segunda 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) Encaminhamento de tese para defesa9

das discentes: Melissa Morais - Orientadora: Profa Luciana Alves e Renata Rachide –10

Orientador: Prof. Fernando Varotti. 2) Requerimento de aproveitamentos de créditos11

dos discentes: Jairo Batista e Diêgo Andrade. 3) Solicitação do discente Jairo Batista. 4)12

Solicitação do professor Fernando de Pilla Varotti 5) Encaminhamento de dissertação13

para qualificação do discente Jairo Batista Netto. 6) Oferecimento de disciplinas no 1º14

semestre de 2020; 7) O que ocorrer. Estiveram presentes na reunião os seguintes15

professores: Ana Hortência Fonseca Castro, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima,16

Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e Alexsandro Sobreira Galdino e o discente Lucas17

Santos Azevedo. Dando início a reunião, a professora Ana Hortência apresentou a pauta18

que após lida foi aprovada com as seguintes inclusões: no item 1) encaminhamento de19

tese para defesa do discente Felipe Rocha da Silva Santos - orientadora: profa Jaqueline20

Maria, 7A) Relatório final circunstaciado da bolsista PNPD Letícia Cristina de Assis,21

7B) Planejamento estratégico do PPGBiotec 2019-2028 e 7C) Autoavaliação22

PPGBiotec. Iniciando a reunião pelo item 1) Encaminhamento de tese para defesa23

das discentes: Melissa Morais - Orientadora: Profa Luciana Alves, Renata24

Rachide – Orientador: Prof. Fernando Varotti e Felipe Rocha da Silva Santos -25

orientadora Profa Jaqueline Maria. A professora Ana Hortência apresentou o26

formulário de encaminhamento de banca de defesa da discente de doutorado Melissa27

Grazielle Morais, em que a mesma sugere a realização da banca no dia 13/12/2019 às28

08h30 tendo como membros titulares da banca, a orientadora, professora Luciana Alves29

Rodrigues dos Santos Lima e os doutores Adriana Cristina Soares de Souza (co-30

orientadora), Adriano Guimarães Parreira, Ivanildes Vasconcelos Rodrigues, Gláucia31

Maria Lopes Reis, Ralph Gruppi Thomé, e ainda como membros suplentes os doutores32

Mairon César Coimbra e Nathália Lucca Silva. A professora Ana Hortência apresentou33

também o formulário de encaminhamento da discente de doutorado Renata Rachide34



Nunes, em que a mesma sugere a realização da banca no dia 18/11/2019 às 09h00 tendo35

como membros titulares o orientador professor Fernando de Pilla Varotti, e os doutores36

Alex Gutterres Taranto (co-orientador), Bruno Antônio Marinho Sanchez, Luiz37

Guilherme Macedo, Sandro José Greco e Rafael César Russo Chagas e ainda como38

membros suplentes os doutores Amanda Luisa da Fonseca e Gustavo Henrique Viana.39

A professora Ana apresentou ainda o formulário de encaminhamento de banca de defesa40

do discente Felipe Rocha da Silva Santos, em que o mesmo sugere a realização da banca41

no dia 12/12/19 às 08h30 tendo como membros titulares da banca, a orientadora,42

professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira e os doutores Alex Gutterres Taranto (co-43

orientador), Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, Débora de Oliveira Lopes,44

Teodorico de Castro Ramalho e ainda como membros suplentes os doutores Luiz45

Guilherme Machado de Macedo e Adriano Guimarães Parreira. Após análise das46

solicitações, dos documentos apresentados, dos membros indicados e suas experiências47

profissionais na área da pesquisa, as sugestões de banca, dia e horário foram aprovadas.48

Passando ao item 2) Requerimento de aproveitamentos de créditos dos discentes:49

Jairo Batista e Diêgo Andrade. O professor Alexsandro, relator dos pedidos, emitiu50

parecer favorável aos aproveitamentos solicitados, pois atendem as exigências da51

instrução normativa que regulamenta o assunto. Desta forma, recomenda o52

aproveitamento de 03 créditos optativos para o discente Jairo e 23 créditos optativos53

para o discente Diêgo. O parecer foi aprovado por unanimidade. Relativo ao item 3)54

Solicitação do discente Jairo Batista, a professora Ana Hortência fez a leitura do55

pedido do discente acima qualificado, em que o mesmo, solicita ao colegiado56

autorização para submeter-se ao exame de qualificação no dia 28/11/19 para que a57

qualificação ocorra dentro do prazo. O colegiado decidiu por aprovar a solicitação do58

aluno de agendamento da qualificação. No item 4) Solicitação do professor Fernando59

de Pilla Varotti: a professora Ana Hortência, apresentou o pedido do professor60

Fernando para que a banca de defesa da tese da discente Renata Rachide seja presidida61

pelo professor Alex Taranto, co-orientador da discente, pois na data marcada para62

realização da defesa, o professor Fernando, orientador da discente, estará em viagem e63

não poderá participar. Após análise da solicitação e da instrução normativa própria que64

rege o assunto, o pedido foi aprovado pelo colegiado. Passando ao item 5)65

Encaminhamento de dissertação para qualificação do discente Jairo Batista Netto,66

a professora Ana Hortência, apresentou o formulário de encaminhamento de banca de67

qualificação do discente acima mencionado, em que o mesmo sugere a realização da68



banca no dia 28/11/19 às 14h00 tendo como membros titulares da banca, a orientadora,69

professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e os doutores Rafael César Russo70

Chagas e Daniel Moreira dos Santos e ainda como membro suplente o doutor Ralph71

Gruppi Thomé. Após análise da solicitação, dos documentos apresentados, dos72

membros indicados e suas experiências profissionais na área da pesquisa, as sugestões73

de banca, dia e horário foram aprovadas. No item 6) Oferecimento de disciplinas no 1º74

semestre de 2020: a professora Ana Hortência explicou que está na época de solicitar75

aos professores do programa que se manifestem quanto a oferta de disciplinas para o76

próximo semestre. Explicou ainda que uma situação particular deve ser resolvida pelo77

colegiado do programa, quanto a obrigatoriedade de oferta de disciplina pela professora78

Gisele Rodrigues, que ainda não ofertou disciplinas no quadriênio em questão o que79

prejudica o programa em sua avaliação junto a CAPES. Diante disso, o colegiado80

decidiu encaminhar uma solicitação a professora Gisele para que a mesma ofereça uma81

disciplina obrigatoriamente no próximo semestre. No item 7A) Relatório final82

circunstaciado da bolsista PNPD Letícia Cristina de Assis, a professora Jaqueline83

apresentou a avaliação do relatório e emitiu parecer recomendando a aprovação, uma84

vez que a bolsista atendeu os critérios estabelecidos no edital de seleção, desenvolvendo85

as atividades pertinentes a pesquisa, oferta de disciplina, participação em bancas dentre86

outros. O parecer foi aprovado. Passando ao item 7B) Planejamento estratégico do87

PPGBiotec 2018-2028: a professora Ana Hortência apresentou a proposta de88

planejamento estratégico do programa para o período 2018-2028, que está sendo89

desenvolvido por ela e pelo professor Daniel Bonoto tendo em vista o atendimento do90

proposto pela CAPES. A professora Ana Hortência encaminhará a proposta aos91

membros do colegiado para sugestões, para que o Planejamento Estratégico seja92

aprovado na próxima reunião do colegiado. No item 7C) Autoavaliação PPGBiotec: O93

professor Alexsandro, presidente da comissão de autoavaliação do PPGBiotec,94

apresentou o desenvolvimento dos trabalhos da comissão em função do crescimento do95

programa. Acrescentou que o trabalho de autoavaliação é muito grande e que por isso,96

será necessário aumentar o número de membros participantes da comissão. Diante disso,97

o colegiado decidiu convidar alguns docentes para participar da comissão. Nada mais98

havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata que depois99

de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, treze de novembro de100

dois mil e dezenove. _____________________________________________________101



______________________________________________________________________102

______________________________________________________________________103


