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Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, os membros da Comissão Coordenadora de Programa - CCP do PPG-BI se 2 

reuniram para realizar a Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária na Secretaria do 3 

PPG-BI. Estavam presentes os seguintes membros: Prof. André Luís Ferraz – 1º 4 

Membro Titular, Profa. Adriane Maria Ferreira Milagres – 2º Membro Titular e Prof. 5 

Elisson Antônio da Costa Romanel – 3º Membro Titular. O Prof. Júlio César dos 6 

Santos – 4º Membro Titular justificou sua ausência. A pauta da reunião consistiu de: 7 

Item 1 – Aprovar: Ata da 56ª Reunião Ordinária – CCP, realizada em 12/05/2015. Item 2 8 

– Homologar o Relatório da Comissão Examinadora do Exame de Qualificação da aluna 9 

Stephanie Caroline Tavares Tabuchi. Item 3 – Referendar os Requerimentos para 10 

Exame de Qualificação dos alunos de Doutorado: Felipe Andrés Montoya Reinoso, 11 

Luciana Pereira Dias, Moysés Estevão de Souza Freitas Pehrson, Stephanie 12 

Caroline Tavares Tabuchi; e do aluno de Mestrado: Guilherme Rodrigues Ferraz. 13 

Item 4 – Apreciar os Planos de Estudo dos alunos de Doutorado: Ruly Terán Hilares, 14 

Renata de Nazaré Vilas Bôas; e dos alunos de Mestrado: Rafaela Leite Marçal e 15 

Carlaile Fernanda de Oliveira Nogueira. Item 5 – Avaliar questões e propor as provas 16 

escritas da seleção (Mestrado e Doutorado) prevista para o dia 25/06/2015. Item 6 – 17 

Deliberar sobre a divulgação do número de vagas disponíveis/orientador aos alunos 18 

ingressantes. Item 7 – Definir os nomes e professores responsáveis das novas 19 

disciplinas sobre redação científica e patentes, bem como a melhor forma de 20 

oferecimento no ano de 2016. Item 8 – Definição de Tabela com Datas para entrega de 21 

requerimento de Defesa. Item 9 – Solicitação da Profa. Tatiane da Franca Silva para 22 

lecionar a disciplina “Genômica Funcional e Biotecnologia Vegetal. Item 10 – 23 

Informações prestadas pela coordenação e pelos membros do colegiado. Iniciando a 24 

reunião, o Presidente solicitou a inclusão de Pauta Complementar, que foi aprovada, 25 

conforme segue: Item 1c – Apreciar o Requerimento para Defesa de Tese da aluna 26 

Aline Francisca de Souza. A seguir, deu-se início a PAUTA NORMAL: Item 1 – A Ata 27 

da 56ª Reunião Ordinária – CCP, realizada em 12/05/2015 foi aprovada. Item 2 – O 28 

Relatório da Comissão Examinadora do Exame de Qualificação da aluna Stephanie 29 
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Caroline Tavares Tabuchi foi homologado. Item 3 – Os Requerimentos para Exame de 30 

Qualificação foram referendados. Item 4 – Os Planos de Estudo dos alunos de 31 

Doutorado: Ruly Terán Hilares, Renata de Nazaré Vilas Bôas; e da aluna de 32 

Mestrado: Carlaile Fernanda de Oliveira Nogueira foram aprovados. O Plano de 33 

Estudo da aluna Rafaela Leite Marçal foi aprovado no quesito plano de trabalho, porém 34 

foi detectado que a aluna cumpriria créditos obrigatórios ainda no segundo semestre 35 

2015, o que, caso as disciplinas previstas não fossem concluídas até 23/10/2015, 36 

haveria impossibilidade regimental de inscrição no exame de qualificação. Em face desta 37 

verificação foi deliberado que a coordenação solicitasse esclarecimentos sobre 38 

disciplinas que seriam cursadas fora da EEL, cujo cronograma de execução não estava 39 

definido. Item 5 – A Comissão formulou a prova de seleção utilizando questões enviadas 40 

pelos professores credenciados no PPGBI. O exame foi composto por: 3 questões de 41 

Microbiologia, 4 questões de Bioquímica e 3 questões de Química. Item 6 – A CCP 42 

deliberou por consultar os docentes credenciados no PPGBI quanto ao número de vagas 43 

disponíveis para orientação no 2º Semestre de 2015; e esta informação será divulgada 44 

aos alunos aprovados na seleção de JULHO/2015. Item 7 – O assunto foi discutido e foi 45 

deliberado por solicitar aos professores Elisson Romanel e André Ferraz que 46 

preparassem a solicitação formal de credenciamento de uma nova disciplina voltada 47 

para o tema "redação científica em biotecnologia". A disciplina deveria contemplar cerca 48 

de metade da carga horária como atividades práticas, motivo pelo qual deveriam ser 49 

priorizadas vagas para alunos que já concluíram parte de seus experimentos relativos à 50 

dissertação ou tese. Uma vez aprovada, a disciplina seria oferecida priorizando a 51 

matrícula de alunos na seguinte ordem: 1o) alunos de doutorado que já realizaram o 52 

exame de qualificação; 2o) alunos de mestrado que já realizaram o exame de 53 

qualificação; 3o) demais alunos de doutorado; 4o) demais alunos de mestrado. Item 8 – 54 

O coordenador apresentou um cronograma preparado pela secretaria do PPGBI que 55 

contemplava datas limite para entregas de requerimentos de exame de qualificação e de 56 

defesa de dissertação ou tese. O cronograma visava formalizar datas que permitissem 57 

atender às novas deliberações da CPG que definiam diretrizes para a aprovação de 58 
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bancas de defesa de dissertação e tese. O cronograma foi analisado e aprovado para 59 

divulgação aos alunos e professores do PPGBI. Item 9 – A solicitação apresentada foi 60 

analisada e aprovada pela CCP. Item 10 – Nenhum comunicado foi formalizado pelo 61 

coordenador ou pelos membros da CCP. PAUTA COMPLEMENTAR: Item 1c – O 62 

requerimento de banca de defesa de doutorado foi analisado. Foi verificado que as 63 

sugestões apresentadas pela aluna e orientador não atendiam às diretrizes 64 

recentemente deliberadas pela CPG-EEL. A comissão avaliou então a área de pesquisa 65 

da tese em questão e, a partir de busca online na base CV Lattes, sugeriu 3 nomes de 66 

membros alternativos para compor a banca examinadora. Deliberou-se por encaminhar 67 

esta sugestão à aluna e orientador para uma posterior aprovação definitiva. Nada mais 68 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte minutos.  69 

 70 

Prof. André Luís Ferraz  

Profa.  Adriane Maria Ferreira Milagres  

Prof.  Elisson Antônio da Costa Romanel  

Prof. Júlio César dos Santos FALTA JUSTIFICADA 


