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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - ICVGV - Secretaria do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia

Molecular

ATA Nº 36/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PMBQBM – 10/12/2020

Realizou-se no dia dez de dezembro de dois mil e vinte, no período das 10h às 12h, quinta-feira, a
Reunião Extraordinária e em caráter excepcional, remota, conforme Resolução nº 001/2020-CSPP, via e-
mails ins�tucionais, do Colegiado Local do Programa Mul�cêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e
Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). A reunião foi conduzida pela Coordenadora Local do Programa,
professora Cibele Velloso Rodrigues. Par�ciparam remotamente os membros do Colegiado Local
professoras Gabriella Freitas Ferreira e a representante do corpo discente Ana Carolina Menezes
Mendonça Valente (suplente) e a Técnico-Administra�vo em Educação Joicy da Fonseca Guimarães. As
professoras Lucia Alves de Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro jus�ficaram ausência por
estarem em período de férias. A professora Cibele Velloso Rodrigues encaminhou, por e-mail, os
seguintes pontos de pauta: 1) Análise e deliberação da banca de qualificação da discente Eloísa Helena
Medeiros Cunha prevista para o dia 29 de março de 2021. Após análise da proposta apresentada pela
docente orientadora, o documento foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. 2) Deliberação sobre
parecer da Profa. Cibele Velloso Rodrigues do Relatório de A�vidades Didá�cas III apresentado pela
discente Mariany Lopes da Costa Folly.  Lido o parecer apresentado pela professora Cibele Velloso
Rodrigues, em que consta que a estudante realizou o relatório, que está correto em todos os pontos, e foi
assinado pela professora responsável pela disciplina Profa. Michelle Bueno de Moura Antunes, todos os
membros do colegiado mostraram-se favoráveis ao parecer e o aprovaram por
unanimidade. 3) Deliberação sobre parecer da Profa. Gabriella Freitas Ferreira do  Relatório de
A�vidades Didá�cas IV apresentado pela discente Ká�a Maria de Oliveira Almeida.   Lido o parecer
apresentado pela professora Gabriella de Freitas Ferreira, em que consta que a estudante realizou o
relatório, que está correto em todos os pontos, todos os membros do colegiado mostraram-se favoráveis
ao parecer e o aprovaram por unanimidade. 4) Deliberação sobre parecer da Profa. Gabriella do 
Relatório de A�vidades Didá�cas IV apresentado pela discente Thaisa Ne�o Souza Valente Frossard
Lido o parecer apresentado pela professora Gabriella de Freitas Ferreira, em que consta que a estudante
realizou o relatório, que está correto em todos os pontos, todos os membros do colegiado mostraram-se
favoráveis ao parecer e o aprovaram por unanimidade. 5) Informe I: Aprovação pelo Colegiado Geral do
PMBqBM da composição de banca de defesa de doutorado do discente Márcio Luís Moreira de Souza
prevista para o dia 31 de março de 2021, conforme e-mail enviado pela Comissão de avaliação de
bancas em 1º de dezembro de 2020. Informe II: Aprovação pelo Colegiado Geral do PMBqBM da
composição de banca de defesa de mestrado do discente Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth prevista
para o dia 6 de abril de 2021, conforme e-mail enviado pela Comissão de avaliação de bancas em 1º de
dezembro de 2020. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Joicy da Fonseca
Guimarães, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Joicy da Fonseca Guimarães, Servidor(a), em 14/12/2020,
às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues, Coordenador(a), em
14/12/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriella Freitas Ferreira, Professor(a), em 14/12/2020,
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às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Menezes Mendonça Valente, Usuário
Externo, em 14/12/2020, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0226088 e o código CRC
3CE3598C.
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