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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 1 

trinta e sete minutos, os membros da Comissão Coordenadora de Programa - CCP do 2 

PPG-BI se reuniram para realizar a Vigésima Quinta Reunião Extraordinária na 3 

Secretaria do PPG-BI. Estavam presentes os seguintes membros: Prof. André Luís 4 

Ferraz – 1º Membro Titular, Profa. Adriane Maria Ferreira Milagres – 2º Membro 5 

Titular, Prof. Elisson Antônio da Costa Romanel – 3º Membro Titular e Prof. Júlio 6 

César dos Santos – 4º Membro Titular. A pauta da reunião consistiu de: Item 1 – 7 

Aprovar: Ata da 59ª Reunião Ordinária – CCP, realizada em 12/08/2015. Item 2 – 8 

Aprovar: Ata da 24ª Reunião Extraordinária – CCP, realizada em 18/08/2015. Item 3 – 9 

Homologar o Relatório do Exame de Qualificação da aluna de doutorado: Luciana 10 

Pereira Dias. Item 4 – Homologar o Relatório do Exame de Qualificação da aluna de 11 

mestrado: Lina Marcela Duran Miranda. Item 5 – Apreciar o pedido de 12 

credenciamento específico para orientação no Doutorado, dos docentes: Prof. Elisson 13 

Antonio da Costa Romanel (relatora: Profa. Inês Conceição Roberto); Prof. Fernando 14 

Segato (relator: Prof. Júlio César dos Santos) e Profa. Tatiane da Franca Silva 15 

(relatora: Profa. Adriane Maria Ferreira Milagres). Item 6 – Apreciar a solicitação de 16 

criação de disciplinas: - Redação Científica em Biotecnologia (relatora: Profa. Tatiane 17 

da Franca Silva); - Tópicos especiais em Conversão de Biomassa e Microbiologia 18 

Aplicada I (relatora: Profa. Inês Conceição Roberto) e - Tópicos especiais em 19 

Conversão de Biomassa e Microbiologia Aplicada II (relatora: Profa. Inês Conceição 20 

Roberto). Item 7 – Apreciar o Requerimento para Defesa de Mestrado: Matheus 21 

Francisco de Carvalho Rosa Soler e Milena Moreira Lopes. Item 8 – Apreciar o 22 

pedido de validação do certificado TOEFL IBT, como Proficiência em Língua Inglesa da 23 

aluna de mestrado Bárbara Fernandes Ferreira. Item 9 – Apreciar pedido de 24 

prorrogação de prazo para depósito de Tese da aluna Ana Karine Furtado de Carvalho 25 

(período de 60 dias). Item 10 – Deliberar sobre a indicação de um bolsista de doutorado 26 

com início previsto para o mês de setembro de 2015. Item 11 – Apreciar o edital do 27 

processo seletivo para o mestrado e doutorado a ser publicado em setembro de 2015. 28 

Item 12 – Análise da evolução dos indicadores de produção do PPGBI do Biênio 2013-29 
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2014 e tendências para 2015-2016. Item 13 – Apreciar a proposta do coordenador para 30 

o plano de metas para o PPGBI no período 2015-2020. Item 14 – Apreciar proposta de 31 

criação de um sistema de cotas de bolsas CAPES e CNPq atribuídas aos orientadores 32 

com implementação progressiva a partir de 2017. Item 15 – Informações prestadas pela 33 

coordenação e pelos membros do colegiado. Deu-se início a reunião: Item 1 – A Ata 34 

da 59ª Reunião Ordinária – CCP, realizada em 12/08/2015 foi aprovada. Item 2 – A Ata 35 

da 24ª Reunião Extraordinária – CCP, realizada em 18/08/2015 foi aprovada. Item 3 – O 36 

Relatório do Exame de Qualificação da aluna de doutorado: Luciana Pereira Dias foi 37 

homologado. Item 4 – O Relatório do Exame de Qualificação da aluna de mestrado: 38 

Lina Marcela Duran Miranda foi homologado. Item 5 – Considerando que os referidos 39 

professores atenderam às exigências mínimas previstas no Regulamento do PPGBI 40 

para o credenciamento (Item XI – ORIENTADORES E CO-ORIENTADORES), e houve 41 

parecer favorável dos relatores, a Comissão Coordenadora do Programa (CCP) 42 

deliberou favoravelmente aos pedidos. Item 6 – A proposta de criação da disciplina 43 

Redação Científica em Biotecnologia foi analisada e considerando a relevância da 44 

disciplina para o PPGBI e o parecer favorável da relatora a criação da disciplina foi 45 

aprovada. As duas outras propostas de criação de disciplinas foram retiradas de pauta 46 

pelo coordenador. Item 7 – Os Requerimentos para Defesa de Mestrado: 1) Matheus 47 

Francisco de Carvalho Rosa Soler e 2) Milena Moreira Lopes foram aprovados, 48 

respectivamente, com as seguintes bancas examinadoras: 1) Dr. Sílvio Silvério da Silva 49 

(EEL/USP), Dra. Fernanda Maria Pinto Vilela (UFJF) e Dr. Fernando Segato (EEL/USP). 50 

2) Dra. Rita de Cássia Lacerda Brambilla Rodrigues (EEL/USP), Dr. Arnaldo Márcio 51 

Ramalho Prata (EEL/USP) e Dra. Sorele Batista Fiaux (UFF). Item 8 – A CCP apreciou o 52 

pedido de validação do certificado TOEFL IBT, como Proficiência em Língua Inglesa da 53 

aluna de doutorado Bárbara Fernandes Ferreira, e se manifestou favoravelmente ao 54 

pedido, baseado no Item V.3 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 55 

Biotecnologia Industrial. Item 9 – O pedido de prorrogação de prazo para depósito de 56 

tese da aluna de doutorado Ana Karine Furtado de Carvalho, Nº USP: 7043088, pelo 57 

período de 60 dias foi apreciado pela CCP, que se manifestou favoravelmente ao 58 
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pedido, tomando como base o no Art. 53 do Regimento da Pós-Graduação da 59 

Universidade de São Paulo e considerando os documentos protocolados pela aluna: (1) 60 

requerimento firmado pela aluna; (2) parecer da orientadora, dirigido à CCP, 61 

acompanhado de justificativa da solicitação; (3) relatório referente ao estágio atual da 62 

Dissertação ou Tese e (4) cronograma indicativo das atividades a serem desenvolvidas 63 

no período de prorrogação. Item 10 – Foi deliberado que a cota de Bolsa CAPES 64 

(Doutorado), disponível para Setembro/2015 deveria deve ser implementada ao aluno 65 

Lucas Ramos (9º Colocado na Seleção para o Doutorado do PPGBI), devido ao fato da 66 

aluna Yanet Boffill Rodriguez (8º Colocada na mesma Seleção) estar no exterior, 67 

aguardando o recebimento de visto de estudante para ingressar no país por um longo 68 

período de tempo. Item 11 – O Coordenador apresentou uma minuta de Edital que 69 

correspondia a versão do ano anterior com algumas correções e alterações. As 70 

alterações sugeridas foram discutidas e aprovadas pela comissão. Os arquivos deverão 71 

então ser enviados à CPG para publicação no Diário Oficial, bem como, no site oficial da 72 

Comissão de Pós-Graduação. Iten 12 a 14: O coordenador apresentou a planilha de 73 

dados da produção científica do PPGBI que é montado a partir da extração das 74 

informações listadas no sistema de coleta de dados da CAPES (plataforma Sucupira). 75 

Foi informado que esta planilha foi a base das discussões no seminário de avaliação de 76 

meio termo realizado pela CAPES no mês vigente. Com base na evolução do PPGBI no 77 

último biênio ficou claro que deve haver algumas medidas de incentivo à produção 78 

científica, bem como algumas medidas corretivas a fim de que PPGBI possa almejar 79 

obter um conceito 6 na avaliação da CAPES. O tema foi matéria de ampla discussão 80 

entre os membros da comissão. Uma das sugestões apresentadas pelo coordenador 81 

que, a princípio, permitiria melhor distribuir os alunos entre os orientadores do programa 82 

e maximizaria as orientações junto aos professores mais produtivos foi a de criar um 83 

processo de distribuição de bolsas do programa com base em cotas atribuídas aos 84 

professores e não diretamente aos alunos melhor classificados no processo de seleção. 85 

O sistema seria implementado a partir de 2017. A proposta foi detalhada na forma de 86 

uma planilha que apontava para uma cota mínima de duas bolsas por professor. Essa 87 
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cota seria atribuída a todos professores com produtividade que permitisse obter mais do 88 

que 200 pontos no quadriênio seguindo o sistema de avaliação da CAPES. Professores 89 

com pontuação inferior não receberiam cotas de bolsas. Por outro lado, professores com 90 

maior pontuação receberiam, progressivamente, um maior número de cotas de bolsas. 91 

O conceito da proposta foi aprovado na comissão, porém foi deliberado que fosse feita 92 

uma reunião mais ampla, convidando todos os docentes do PPGBI para dar amplo 93 

conhecimento da proposta, bem como dos critérios empregados pela CAPES na 94 

avaliação. Após essa reunião, poderia haver uma rediscussão da proposta no âmbito da 95 

comissão do PPGBI. Item 15 – Nenhum comunicado foi oficializado pelos membros. 96 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e 97 

cinco minutos.  98 

 99 

Prof. André Luís Ferraz  

Profa.  Adriane Maria Ferreira Milagres  

Prof. Elisson Antônio da Costa Romanel  

Prof. Júlio César dos Santos  


