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ATA Nº 21/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PROGRAMA
MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA

MOLECULAR – 25/11/2019

Realizou-se no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e dezenove, às 15h, segunda-feira,
na UNIPAC, situada à Rua Jair Rodrigues Coelho 211 – Sala 708 - Vila Bretas, Governador
Valadares - MG, CEP 35032-200, a Reunião Ordinária do Colegiado Local do Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV).
A reunião foi presidida pela Coordenadora Local do Programa, professora Cibele Velloso
Rodrigues. Estiveram presentes os membros do Colegiado Local professoras Gabriella
Freitas Ferreira, Lucia Alves de Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, as
professoras credenciadas Karen Luise Lang, Michelle Bueno de Moura Pereira e Raquel
Tognon Ribeiro, o representante do corpo discente Juliano Rocha Pereira (Titular) e o
Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda. A professora Cibele Velloso
Rodrigues deu início à reunião pelos seguintes pontos de pauta: 1) Comunicação da
desistência do candidato Miguel Angel Chávez Fumagalli de assumir a vaga para professor
visitante, referente ao Edital 060/2019. A Coordenadora do PPG comunicou a todos sobre a
desistência do Miguel Angel Chávez Fumagalli, 1º colocado no Edital 060/2019, em assumir a
vaga para professor visitante. Além disso, o referido candidato enviou por e-mail, à
Secretaria da Pós-Graduação, em 30 de outubro de 2019, o seu Termo de Desistência
devidamente assinado. 2) Informe sobre a convocação do candidato Maurício Pena Cunha,
2º colocado, para assumir a vaga para professor visitante. A professora Cibele informou aos
membros do Colegiado Local a convocação do 2º colocado no Edital 060/2019, Maurício
Pena Cunha, para assumir a vaga de professor visitante. Além disso, comunicou a todos que
o candidato entregou em 21/11/2019, na Secretaria da Pós, toda a documentação necessária
para a contratação temporária para o período de 03/02/2020 a 03/02/2021. 3) Apreciação e
homologação do relatório de atividades estágio docência referente à disciplina Atividades
Didáticas IV da aluna Lorena Bruna Pereira de Oliveira. Após a apreciação, a verificação e a
análise pela professora Michelle Bueno de Moura Pereira do relatório de atividades estágio
docência, realizado no primeiro semestre de 2019, com carga horária de 60 horas,
apresentado pela discente Lorena Bruna Pereira de Oliveira, foi homologado por
unanimidade pelos membros do Colegiado Local o referido documento. 4) Apreciação e
homologação do relatório de atividades estágio docência referente à disciplina Atividades
Didáticas I do aluno Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth. Após a apreciação, a verificação e a
análise pela professora Raquel Tognon Ribeiro do relatório de atividades estágio docência,
realizado no segundo semestre de 2019, com carga horária de 42 horas, apresentado pelo
discente Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth, foi homologado por unanimidade pelos
membros do Colegiado Local o referido documento. 5) Informe da homologação das
propostas de banca da discentes Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Nilcemar Rodrigues
Carvalho Cruz e Paloma Esteves de Carvalho pelo Colegiado Geral. Após análise, pelo
Colegiado Geral, das propostas de bancas enviadas em 24/09/2019 pelo Colegiado Local,
foram homologadas em 03/10/2019 as bancas das alunas Lorena Bruna Pereira de Oliveira,
Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz e Paloma Esteves de Carvalho. 6) Informação sobre a
homologação ad referendum, por consulta via e-mail aos membros do Colegiado Local, da
proposta de banca do Thiago Mourão de Miranda. Após a sugestão pelo Colegiado Geral da
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substituição dos membros Alda Ernestina dos Santos (titular externo) e Lourimar Viana
Nascimento Franco de Sousa (suplente externo), da banca examinadora de tese de
doutorado do aluno Thiago Mourão de Miranda, por entender que esses são jovens
pesquisadoras promissoras, mas ainda sem experiência de orientação e com currículo
muito aquém daquele desejado para o PMBqBM, foram aprovados ad referendum, em 9 de
outubro de 2019, por consulta via e-mail aos membros do Colegiado Local, os seguintes
nomes para integrar a referida banca: Dr. Rodrigo Luiz Fabri (titular externo) e Dra. Cibele
Velloso Rodrigues (suplente interno). 7) Informação sobre a homologação da proposta de
banca do Thiago Mourão de Miranda pelo Colegiado Geral. Após a apreciação da correção
da proposta de banca examinadora de tese de doutorado do aluno Thiago Mourão de
Miranda, foi homologada pelo Colegiado Geral, em 10 de outubro de 2019, a nova
composição da referida banca. 8) Aprovação da alteração do formulário CD-01 da
disciplina Biologia Molecular: inclusão da professora Gabriella Freitas Ferreira, como um
dos docentes responsáveis. Após a apreciação do novo formulário CD-01 da disciplina
Biologia Molecular, com a inclusão da professora Gabriella Freitas Ferreira, como um dos
docentes responsáveis, foi aprovada por unanimidade essa alteração nesse formulário pelos
membros do Colegiado Local. 9) Aprovação da alteração do formulário CD-01 da disciplina
Bioquímica: inclusão da professora Raquel Tognon Ribeiro, como um dos docentes
responsáveis. Após a apreciação do novo formulário CD-01 da disciplina Bioquímica, com a
inclusão da professora Raquel Tognon Ribeiro, como um dos docentes responsáveis, no
lugar da professora Gabriella Freitas Ferreira, foi aprovada por unanimidade essa alteração
nesse formulário pelos membros do Colegiado Local. 10) Informe sobre a aprovação do
aluno Domício Antônio da Costa Júnior na defesa de mestrado. A Coordenadora do
PMBqBM comunicou aos membros do Colegiado Local a aprovação do discente Domício
Antônio da Costa Júnior na defesa da dissertação de mestrado, ocorrida no dia 1º de
novembro de 2019, na Faculdade Pitágoras, na Sala 406. E desse modo, foi homologado esse
resultado pelo Colegiado Local. 11) Informe sobre a aprovação do aluno Márcio Luís
Moreira de Souza no exame de qualificação de doutorado. A professora Cibele comunicou
aos membros do Colegiado Local a aprovação do discente Márcio Luís Moreira de Souza no
exame de qualificação de doutorado, ocorrido no dia 5 de novembro de 2019, na Sede
Administrativa, na sala de webconferência. E desse modo, foi homologado esse resultado
pelo Colegiado Local. 12) Apreciação e homologação da banca de qualificação do aluno
Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth. Após análise da banca de qualificação de mestrado do
aluno Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth apresentada pela professora e orientadora Gabriella
Freitas Ferreira, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Local a referida
banca, que vai ocorrer no dia 19 de fevereiro de 2020, às 8h30, na Rua São Paulo 745, tendo a
participação remota de um membro. A banca será composta pelos seguintes membros: Dra.
Sandra Bertelli Ribeiro de Castro (UFJF/GV - titular interno), Juliana Ribeiro Alves dos
Santos (CEUMA / São Luís / MA - titular externo – participação remota), Lucia Alves de
Oliveira Fraga (UFJF/GV - suplente interno) e Andrea de Souza Monteiro (CEUMA – São
Luis / MA - suplente externo). 13) Apreciação e homologação da banca de qualificação da
aluna Maiara Rodrigues Salvador. Após análise da banca de qualificação de mestrado da
aluna Maiara Rodrigues Salvador apresentada pela professora e orientadora Karen Luise
Lang, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado Local a referida banca,
que vai ocorrer no dia 14 de janeiro de 2020, às 14 horas, no auditório da UNIPAC. A banca
será composta pelos seguintes membros: Dr. Jeferson Gomes da Silva (UFJF/GV - titular
interno), Dra. Ivanildes Vasconcelos Rodrigues (UFJF/GV - titular interno), Dra. Sandra
Bertelli Ribeiro de Castro (UFJF/GV - suplente), e Dra. Juliana Poglia Carini (UFJF/GV -
suplente). 14) Homologação do resultado final do processo de seleção para ingresso no
curso de doutorado por fluxo contínuo, conforme Edital nº 01/2019. Após apreciação do
resultado enviado pela banca avaliadora da prova de arguição de projeto de pesquisa
aplicada aos candidatos ao doutorado por fluxo contínuo, foi aprovada, por unanimidade,
pelo Colegiado Local a homologação desse processo, com os seguintes resultados dos
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aprovados: Domício Antônio da Costa Júnior (nota: 8,53) e Mariany Lopes da Costa Folly
(nota: 7,82). 15) Homologação do resultado final do exame de seleção de candidatos ao
mestrado e doutorado referente ao Edital 01/2019. A Coordenadora do PMBqBM informou
a todos o resultado da seleção PMBqBM 2019, onde foram aprovados, para o curso de
mestrado, os candidatos João Paulo Moreira Rigueira (1º colocado – nota 7,88), Ana Carolina
Menezes Mendonça Valente (2º colocado – nota 7,75) e Marcos Daniel Silva Pinheiro (3º
colocado – nota 7,50) e, para o curso de doutorado, foi aprovada a candidata Mônica Maria
de Almeida (1ª colocada – nota 7,08). Dessa forma, foi homologado pelo Colegiado Local do
PMBqBM o resultado final do exame de seleção de candidatos ao mestrado e ao doutorado
referente ao Edital 01/2019. 16) Informe sobre a publicação do Edital 02/2019 referente ao
processo de seleção para ingresso no curso de doutorado por fluxo contínuo no primeiro ou
no segundo semestre de 2020. A Coordenadora do PMBqBM comunicou ao Colegiado Local
sobre a publicação do Edital 02/2019 referente ao processo de seleção para ingresso no curso
de doutorado por fluxo contínuo no primeiro ou no segundo semestre de 2020. Esse edital
terá vigência de 7 de novembro a 31 de julho de 2020. O prazo para as inscrições para a
matrícula no 1º semestre de 2020 é até o dia 24/01/2020 e o período das inscrições para a
matrícula no 2º semestre de 2020 é de 16/03/2020 a 22/05/2020. 17) Avaliação da sugestão de
membros para a banca avaliadora de seleção de doutorado por fluxo contínuo para
ingresso no 1º semestre de 2020, conforme o cronograma do Edital nº 02/2019. A professora
Cibele solicitou aos membros do Colegiado Local que indicassem membros para a banca
avaliadora de seleção de doutorado por fluxo contínuo para ingresso no 1º semestre de 2020,
conforme o cronograma do Edital nº 02/2019. Dessa forma, a composição da banca ficou
constituída pelos seguintes membros: Profa. Dra. Karen Luise (UFJF/GV); Profa. Dra. Raquel
Tognon Ribeiro (UFJF/GV) e Profa. Dra. Carla Silva Machado (Faculdade Pitágoras/GV). O
período previsto para a prova de arguição de projeto será entre 17 a 21 de fevereiro de
2020. 18) Definição de orientadores para os candidatos ao mestrado e doutorado
aprovados na seleção PMBqBM 2019. Foram definidos os seguintes orientadores para os
candidatos aprovados na seleção PMBqBM 2019: para o candidato João Paulo Moreira
Rigueira, a profa. Cibele Velloso Rodrigues, para a candidata Ana Carolina Menezes
Mendonça Valente, a profa. Raquel Tognon Ribeiro, para o candidato Marcos Daniel Silva
Pinheiro, a profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga, e para a candidata Mônica Maria de
Almeida, a profa. Gabriella Freitas Ferreira. 19) Análise da sugestão pelos membros do
Colegiado Local de melhorias nos critérios de avaliação de projeto de candidatos ao
doutorado no PMBqBM. A Coordenadora do PMBqBM, profa. Cibele, ouviu dos membros
do Colegiado Local as seguintes sugestões de melhorias nos critérios de avaliação de projeto
de candidatos ao doutorado no PMBqBM: Aumento do número de páginas do projeto;
Relevância do Projeto; Justificativa do Projeto; Cronograma; Orçamento / Parcerias;
Inovação. Após essas considerações, a Coordenadora ficou de retificar o Edital atual para
doutorado por fluxo contínuo para contemplar essas dicas sugeridas pelo Colegiado
Local. 20) Análise e aprovação do currículo do professor João Eustáquio Antunes, do
Departamento de Farmácia da UFJF/GV, para ser coorientador de projeto de doutorado.
Após análise e apreciação do currículo do professor João Eustáquio Antunes, lotado no
Departamento de Farmácia da UFJF/GV, enviado pela professora Michelle Bueno de Moura
Pereira Antunes, foi homologado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado Local o
referido currículo desse professor para ser coorientador do projeto de doutorado da aluna
Mariany Lopes da Costa Folly, orientada pela professora Michelle. 21) Análise e aprovação
da proposta do nome do professor Caio César de Souza Alves, da UFVJM, para ser
coorientador de projeto de doutorado. Após apreciação da proposta do nome do professor
Caio César de Souza Alves, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM), enviada pela professora Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, foi homologado, por
unanimidade, pelos membros do Colegiado Local o referido nome do professor para ser
coorientador do projeto de mestrado da aluna Elaine Carlos Scherrer Ramos, orientada pela
professora Sandra. 22) Análise e aprovação da proposta do nome da professora Gabriella
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Freitas Ferreira, do Departamento de Farmácia da UFJF/GV, para ser coorientadora de
projeto de doutorado. Após apreciação da proposta do nome da professora Gabriella Freitas
Ferreira, do Departamento de Farmácia da UFJF/GV, pela professora Karen Luise Lang, foi
homologado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado Local o referido nome da
professora para ser coorientadora do projeto de mestrado do aluno Emanuel Almeida
Moreira de Oliveira, orientado pela professora Karen. 23) Análise para aprovação do
calendário acadêmico para o 1º semestre de 2020. Após a apreciação e a análise pelos
membros do Colegiado Local da proposta para o calendário acadêmico de 2020 enviada por
e-mail pela professora Cibele Velloso Rodrigues, foi aprovado por unanimidade o calendário
para o 1º semestre ano 2020. 24) Informações sobre a reunião da SBBq 2020. A
Coordenadora Cibele comunicou aos membros do Colegiado Local que a 49ª Reunião Anual
da SBBq será realizada no Rafain Palace Hotel e Centro de Convenções, em Foz do Iguaçu,
Paraná, no período de 26 a 30 de outubro de 2020 e que, após definição de verba para 2020,
trará mais informações e orientações sobre a participação dos alunos e orientadores do
PMBqBM nesse evento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Oyama
Eller Miranda, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente por
todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Oyama Eller Miranda, Servidor(a), em
05/12/2019, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Tognon Ribeiro, Professor(a), em
06/12/2019, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Bueno de Moura Pereira
Antunes, Professor(a), em 10/12/2019, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues, Professor(a),
em 10/12/2019, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código
verificador 0046009 e o código CRC 3B766497.

Referência: Processo nº 0226227.011528/2019-86 SEI nº 0046009
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