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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e dez 1 

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

reuniram para realizar a Sexagésima Oitava Reunião Ordinária na Secretaria do PPG-3 

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

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

Antônio da Costa Romanel – 3º Membro Titular e o Prof. Júlio César dos Santos – 4º 6 

Membro Titular. A pauta da reunião consistiu de: Item 1 – Apreciar: Ata da 67ª Reunião 7 

Ordinária – CCP, realizada em 10/05/2016. Item 2 – Homologar a Ata do Exame de 8 

Qualificação dos alunos de mestrado: Nathalia Castro e Silva, Isabella Karoline 9 

Ribeiro Dias, Lisa Gomes Alvareli e Eduardo Krebs Kleingesinds. Item 3 – Apreciar 10 

o Requerimento de Composição da Comissão Julgadora (Defesa de Doutorado): - 11 

Thales Henrique de Freitas Costa. Item 4 – Apreciar o Requerimento de Composição 12 

da Comissão Julgadora (Defesa de Mestrado): Eduardo Scandinari Manzolli. Item 5 – 13 

Apreciar o Requerimento para Banca de Exame de Qualificação da aluna de Mestrado: 14 

Patricia Marins Freire Teberga. Item 6 – Indicação de co-orientação para o aluno de 15 

doutorado Cleilton Santos Lima. Item 7 – Selecionar a Tese do PPGBI que irá 16 

concorrer ao Prêmio Capes de Tese 2016. Item 8 – Selecionar proposta de doutorando 17 

do PPGBI para concessão de auxílio financeiro e estágio no exterior no programa 18 

Mobilidade Santander (Edital PRPG Nº 04/2016). Item 9 – Apreciar tabela de dados 19 

sobre produção intelectual 2014-2015 e deliberar sobre forma de implementação do 20 

sistema de cotas de bolsa em 2017. Item 10 – Informações prestadas pela coordenação 21 

e pelos membros do colegiado. Iniciando a reunião, o Presidente solicitou a inclusão de 22 

Pauta Complementar, que foi aprovada, conforme segue: Item 1c – Apreciar o 23 

Requerimento de Composição da Comissão Julgadora (Defesa de Mestrado): Daniele 24 

Sporck Gonçalves da Silva. Item 2c – Analisar os ajustes decorrentes de uma eventual 25 

alteração nos nomes das áreas de concentração. Item 3c – Apreciar documento 26 

protocolado pela aluna Gislene Ferreira, declarando vínculo empregatício com a 27 

FUNVIC (Fundação Universitária Vida Cristã) - Pindamonhangaba/SP, e informando a 28 

disciplina ministrada e carga horária semanal. A seguir, deu-se início a PAUTA 29 

REGULAR: Item 1 – A Ata da 67ª Reunião Ordinária – CCP, realizada em 10/05/2016, 30 
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foi aprovada. Item 2 – As Atas dos Exames de Qualificação dos alunos de mestrado 31 

foram aprovadas. Item 3 – O Requerimento de Composição da Comissão Julgadora 32 

(Defesa de Doutorado): Thales Henrique de Freitas Costa, foi aprovado com a 33 

seguinte banca examinadora (membros titulares): Dr. Carlos Eduardo Driemeier (CTBE), 34 

Dr. Wagner Campos Otoni (UFV) e Dr. Elisson Antonio da Costa Romanel (EEL/USP). 35 

Item 4 – O Requerimento de Composição da Comissão Julgadora (Defesa de Mestrado): 36 

Eduardo Scandinari Manzolli, foi aprovado com a seguinte banca examinadora 37 

(membros titulares): Dr. João Batista de Almeida e Silva (EEL/USP), Dra. Rita de Cássia 38 

Lacerda Brambilla Rodrigues (EEL/USP) e Dr. Flávio Luis Schmidt (FEA/UNICAMP). 39 

Item 5 – O Requerimento para Banca de Exame de Qualificação da aluna de Mestrado: 40 

Patricia Marins Freire Teberga, foi aprovado com a seguinte banca examinadora 41 

(membros titulares): Dr. Ismael Maciel de Mancilha (EEL/USP), Dr. Arnaldo Márcio 42 

Ramalho Prata (EEL/USP) e Dra. Adriane Maria Ferreira Milagres (EEL/USP). Item 6 – 43 

O coordenador informou que havia concordância do prof. George JM Rocha, orientador 44 

(externo) do aluno Cleilton, para a indicação da Professora Inês Roberto como co-45 

orientadora da tese de doutorado em questão. Foi deliberado que esta co-orientação 46 

deveria ser oficializada, sendo que o mérito já havia sido aprovado. Item 7 – A comissão 47 

analisou 3 teses que foram apresentadas como concorrentes ao prêmio CAPES 2016. 48 

As 3 propostas atendiam a totalidade das exigências do prêmio, sendo a tese do aluno 49 

Felipe Antonio Fernandes Antunes com 3 artigos, tese da aluna Ana Karine Furtado de 50 

Carvalho com 1 artigo e tese do aluno Rafael Garcia Cândido com 1 artigo. Todos os 51 

artigos científicos eram correlacionados aos respectivos temas de tese e contavam com 52 

o aluno em questão como autor principal. A análise dos conteúdos indicou artigos de boa 53 

qualidade, sendo que o critério principal de seleção residiu na quantidade de artigos 54 

correlacionados com a tese e na qualidade dos periódicos nos quais os artigos estavam 55 

publicados. Para isso empregou-se os próprios indicadores da área de biotecnologia da 56 

CAPES (Qualis biotecnologia, ano base 2015). Aplicando este critério, a tese 57 

selecionada como representante do PPGBI foi aquela defendida pelo aluno Felipe 58 

Antonio Fernandes Antunes. Item 8 – Foram recebidas 3 propostas para concorrer ao 59 

programa de mobilidade Santander (edital PRPG 04/2016). Entre as propostas havia 60 
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uma da aluna Fernanda de Lima Valadares, orientada do prof. André Ferraz, motivo pelo 61 

qual o mesmo se absteve da análise das propostas e da respectiva votação de escolha. 62 

A análise deste item foi coordenada pela vice coordenadora do PPGBI, Profa. Adriane 63 

Milagres. A comissão apreciou as inscrições e, tanto o mérito dos Planos de trabalho 64 

como a compatibilidade com o período de tempo solicitado, serviram de base para a 65 

classificação e indicação da aluna Fernanda de Lima Valadares. Item 9 – O coordenador 66 

apresentou a compilação dos pontos atribuídos a cada docente segundo os critérios de 67 

avaliação da CAPES para o biênio 2014-2015 que servirá de base para a atribuição de 68 

cotas de bolsas aos docentes a partir de 2017. A planilha apontou para um número total 69 

de 42 bolsas atribuídas entre 2 cotas aos docentes com mais do que 100 pontos, 3 cotas 70 

aos docentes com mais do que 300 pontos e 4 cotas aos docentes com mais do que 600 71 

pontos. Frente ao número total de bolsas disponíveis atualmente no Programa, foi 72 

deliberado ainda que docentes do programa, vinculados ao Departamento de 73 

Biotecnologia da EEL com menos do que 100 pontos na planilha, poderiam receber 1 74 

cota de bolsa desde que no momento da indicação do bolsista não houvesse qualquer 75 

outro aluno regularmente matriculado sob a orientação do docente em questão. Foi 76 

deliberado ainda que próximo ao período de matrículas para iniciantes em 2017 seria 77 

divulgada a planilha com os indicadores e as cotas de bolsa, sendo que as eventuais 78 

datas de liberação de cotas ocupadas seriam indicadas à frente de cada cota, em ordem 79 

de prioridade e com a cronologia correspondente. Item 10 – Não foram formalizadas 80 

informações adicionais pela coordenação e membros da comissão. PAUTA 81 

COMPLEMENTAR: Item 1c – O Requerimento de Composição da Comissão Julgadora 82 

(Defesa de Mestrado): Daniele Sporck Gonçalves da Silva, foi aprovado com a 83 

seguinte banca examinadora (membros titulares): Dra. Adriane Maria Ferreira Milagres 84 

(EEL/USP), Dra. Talita Martins Lacerda (EEL/USP) e Dra. Daniella Regina Mulinari 85 

(UERJ). Item 2c – O assunto referente a eventual alteração nas denominações das 86 

atuais áreas de concentração do programa voltou à pauta de discussão. Entre as 87 

questões em discussão, foi verificado que o emprego de nomes compostos para as 88 

áreas de concentração poderia gerar dúvidas nas bancas examinadores sobre a 89 

necessidade das dissertações e teses cobrirem toda a temática envolvida na 90 
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denominação ou somente parte dela. Em face desta dúvida, foi deliberado que o assunto 91 

retornasse à pauta após uma verificação formal da efetiva demanda das dissertações e 92 

teses requererem a informação sobre as áreas de concentração ou se poderiam informar 93 

somente o nome do programa de PPG. Item 3c – O documento foi analisado a 94 

manutenção da Bolsa CAPES/DS da aluna foi aprovada, tendo em vista que o vínculo 95 

empregatício com a FUNVIC atendia às exigências da CAPES, havia coerência de 96 

temas entre tese e área do conhecimento das aulas e que havia manifestação favorável 97 

do orientador. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e 98 

cinquenta minutos.  99 

 100 

Prof. André Luís Ferraz  

Profa.  Adriane Maria Ferreira Milagres  

Prof.  Elisson Antônio da Costa Romanel  

Prof. Júlio César dos Santos  


