
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - ICV-GV - Secretaria

ATA Nº 25/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO
PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA

MOLECULAR – 03/06/2020

Realizou-se no dia três de junho de dois mil e vinte, no período das 9 às 11 horas, quarta-
feira, a Reunião Extraordinária e em caráter excepcional, por webconferência, conforme
Resolução nº 001/2020-CSPP, do Colegiado Local do Programa Multicêntrico de Pós-
Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). A reunião foi
conduzida pela Coordenadora Local do Programa, professora Cibele Velloso Rodrigues.
Participaram remotamente os membros do Colegiado Local professoras Lucia Alves de
Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro e o representante do corpo discente
Juliano Rocha Pereira (Titular), o Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller
Miranda e como ouvinte a Técnica em Assuntos Educacionais Joicy da Fonseca Guimarães.
Ausente a professora Gabriella Freitas Ferreira devido à licença maternidade. Também
estiveram presentes a convite o Vice-coordenador professor Jeferson Gomes da Silva e a
professora do PMBqBM Raquel Tognon Ribeiro. A professora Cibele Velloso Rodrigues
encaminhou, por e-mail, os seguintes pontos de pauta: 1) Informe sobre a aprovação ad
referendum do Colegiado Geral da solicitação de prorrogação da defesa do Aluno Alan Reis
de Oliveira. A Coordenação do PMBqBM informou aos membros do Colegiado Local sobre a
aprovação ad referendum do Colegiado Geral da solicitação de prorrogação da defesa do
Aluno Alan Reis de Oliveira para o dia 20 de maio de 2020, conforme e-mail enviado em 18
de maio de 2020 pela Coordenadora Geral do PMBqBM Andréa Mara
Macedo. 2) Homologação da aprovação do aluno Alan Reis de Oliveira na defesa da
dissertação de mestrado. A Coordenadora Cibele informou aos membros do Colegiado
Local que o aluno Alan Reis de Oliveira foi aprovado na defesa de dissertação de mestrado
intitulada “Síntese, caracterização e uso de nanodispositivo magnético para remoção de
poluentes químicos e microbiológicos de ambientes aquáticos” ocorrida no dia 20 de maio
de 2020, às 9 horas, por webconferência, por meio da ferramenta BigBlueButton, tendo a
participação dos seguintes membros de banca: Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai
(Orientador e Presidente da Banca), Dr. Pedro Pires Goulart Guimarães (Membro Titular
Externo) e Dr. Michel Rodrigues Moreira (Membro Titular Interno). 3) Apreciação e análise
da CD01: criação da disciplina Sinalização Celular e Marcadores Tumorais (SINACEL), de
responsabilidade da docente Raquel Tognon Ribeiro. Após a apreciação e análise da CD01:
criação da disciplina “Sinalização Celular e Marcadores Tumorais (SINACEL)”, com carga
horária de 45 horas (3 créditos), vinculada ao departamento de Farmácia, conforme Ata nº
68, em 13/03/2020, de responsabilidade da docente Raquel Tognon Ribeiro, foi homologado,
por unanimidade, pelos membros do Colegiado Local do PMBqBM o referido formulário,
aprovando a criação dessa disciplina optativa a ser ofertada no Programa Multicêntrico de
Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). 4) Apreciação e
análise da CD01: criação da disciplina Introdução à Bioinformática e suas Aplicações
(INFOBIO), de responsabilidade da docente Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes.
Após a apreciação e análise da CD01: criação da disciplina “Introdução à Bioinformática e
suas Aplicações (INFOBIO)”, com carga horária de 45 horas (3 créditos), sendo 30 horas
teóricas e 15 horas práticas, vinculada ao departamento de Ciências Básicas da Vida,
conforme Ata nº 112, em 02/03/2020, de responsabilidade da docente Michelle Bueno de
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Moura Pereira Antunes e do docente João Eustáquio Antunes (colaborador), foi
homologado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado Local do PMBqBM o referido
formulário, aprovando a criação dessa disciplina optativa a ser ofertada no Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-
GV). 5) Informe sobre a aprovação pelo Colegiado Geral do PMBqBM da criação da
disciplina optativa Introdução à Bioinformática e suas Aplicações (BIOINFO) de
responsabilidade da profa. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes. A Coordenadora
Cibele comunicou aos membros do Colegiado Local sobre a aprovação pelo Colegiado Geral
do PMBqBM da criação da disciplina optativa “Introdução à Bioinformática e suas
Aplicações (BIOINFO)” de responsabilidade da professora Michelle Bueno de Moura Pereira
Antunes e do professor João Eustáquio Antunes (colaborador), conforme e-mail enviado
pelo Multicêntrico em 23 de abril de 2020. 6) Informe sobre a prorrogação da vigência para
a execução dos recursos PROAP/RAP 2019. A professora Cibele informou aos membros do
Colegiado Local sobre a prorrogação da vigência para a execução dos recursos PROAP/RAP
2019 até 30/04/2021, conforme e-mail enviado pelo Pró-reitor Adjunto de Pós-Graduação e
Pesquisa Luis Paulo, mediante Ofício Circular nº 7/2020 - DPB/CAPES, de
31/03/2020. 7) Apreciação do pedido da Profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga para a inclusão
da Dra. Dirce Ribeiro de Oliveira como coorientadora da estudante Eloisa Helena Medeiros
Cunha. A professora Lucia Alves de Oliveira Fraga enviou em 14 de maio de 2020 um Ofício
ao Colegiado Local solicitando a inclusão da Dra. Dirce Ribeiro de Oliveira como
coorientadora da estudante de doutorado Eloisa Helena Medeiros Cunha, no
desenvolvimento da tese intitulada “Identificação de biomarcadores imunológicos,
bioquímicos e parasitológicos em contatos de pacientes hansênicos – um estudo de
acompanhamento”. Após análise pelos membros do Colegiado Local, foi aprovado por
unanimidade o referido pedido para que a professora Dirce cooriente a aluna Eloisa,
levando em consideração a grande experiência que essa pesquisadora possui na área de
Bioquímica, além de conhecimento e experiência também em avaliação de alterações do
metabolismo de lipídeos e stress oxidativo em modelos experimentais e em humanos,
estudando doenças infecciosas e inflamatórias, o que contribuirá para o trabalho de
doutorado da referida discente. 8) Apreciação do pedido da Profa. Cibele Velloso Rodrigues
para a inclusão do Dr. André Rolim Belisário como coorientador do estudante Domício
Antônio da Costa Júnior. A professora Cibele Velloso Rodrigues enviou em 1º de junho de
2020 um Ofício ao Colegiado Local solicitando a inclusão do Dr. André Rolim Belisário como
coorientador do estudante de doutorado Domício Antônio da Costa Júnior, no
desenvolvimento da tese intitulada “Fatores bioquímicos, genéticos e clínicos implicados
no déficit estatural de crianças e adolescentes com anemia falciforme”. Após análise pelos
membros do Colegiado Local, foi aprovado por unanimidade o referido pedido para que o
Dr. André cooriente o aluno Domício, levando em consideração a grande experiência que
esse pesquisador possui nas áreas de Biologia molecular e hematologia, sobretudo com a
anemia falciforme, o que contribuirá para o trabalho de doutorado do referido
aluno. 9) Informe ao Colegiado Local sobre a tramitação dos processos de homologação de
defesas via SEI. A Coordenadora Cibele informou ao Colegiado Local sobre a
disponibilidade no SEI do tipo de processo “PROPP 01: Defesa Tese/Dissertação” para a
tramitação dos processos de homologação de defesas a partir de maio de 2020, conforme
comunicado recebido pela Assessoria Acadêmica da PROPP, em 19 de maio de 2020,
informando, também, sobre a existência do Procedimento Operacional Padrão para a
abertura desse processo. 10) Apreciação e homologação da solicitação de transferência da
orientação da aluna Juliane de Carvalho Albuquerque para o professor Ângelo Márcio Leite
Denadai. O professor Ângelo Márcio Leite Denadai enviou em 26 de maio de 2020 um e-mail
solicitando a transferência da orientação da aluna Juliane de Carvalho Albuquerque para ele.
Atualmente a discente está sob a orientação do professor Jeferson Gomes da Silva. Segundo
Ângelo o projeto de doutorado da estudante intitulado "Síntese e caracterização de
policiclodextrina para liberação controlada de agentes com potencial antitumoral"
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permanecerá o mesmo. A professora Cibele deixou registrada a seguinte informação sobre a
situação da Juliane: “O histórico da Juliane é o seguinte: a estudante foi aprovada no
concurso de seleção 2017, turma 2018, e não havia orientador para ela na época. A aluna não
passou na primeira vaga, ficando, dessa forma, sem orientador disponível, mas o prazo para
ela se matricular no PMBqBM estaria vigente durante 1 (um) ano. Então, para evitar a perda
da oportunidade, buscamos um orientador para a estudante. Então o prof. Ângelo se dispôs
a orientá-la, porém, na época, não poderia assumir mais um aluno, pois já estava com 3
(três) orientandos, uma norma vigente do PMBqBM/SBBq. E ficou combinado,
extraoficialmente, e em acordo com o prof. Jeferson, que Juliane na época faria matrícula
em nome do orientador Jeferson, para não perder a oportunidade do processo seletivo e,
também, de não perder a cota de bolsa de doutorado. Portanto, ficou dessa forma
oficializado, mas na prática a propriedade do projeto de tese e os recursos financeiros
seriam e estão sendo do prof. Ângelo desde o início.  A estudante, porém, assumiu o cargo
de servidora efetiva como Técnica-Administrativa em Educação (TAE) e a bolsa foi
dispensada. Como ela teria carga horária semanal de 30horas como TAE na própria
instituição, ficou autorizado e definido que a sua dedicação seria feita no restante do
horário disponível durante a semana. Atualmente, ocorre que o prof. Ângelo disponibilizou
uma vaga, pois dois de seus alunos defenderam mestrado e doutorado, tendo agora 3 (três)
alunos. Então precisamos oficializar no Colegiado Local essa transferência de orientação.
Em seguida o prof. Jeferson deu seu parecer dizendo que estava de acordo com a
transferência dessa orientação para o prof. Ângelo conforme acordado desde o início da
situação. Transcorridas essas considerações e após a análise e a apreciação desse pedido
pelos membros do Colegiado Local, foi aprovado por unanimidade a solicitação de
transferência de orientação da aluna Juliane para o prof. Ângelo cujo pedido de
regularização seguirá para o Colegiado Geral através de um ofício. 11) Apreciação da
solicitação de prorrogação de defesa de dissertação de mestrado da aluna Maiara
Rodrigues Salvador. Após a apreciação da solicitação de prorrogação de defesa de
dissertação de mestrado da aluna Maiara Rodrigues Salvador, enviada pela orientadora
professora Karen Luise Lang em 27 de maio de 2020, justificando que a discente precisa
finalizar experimentos que não foram concluídos devido à suspensão das atividades em
virtude da pandemia, foi aprovado pelo Colegiado Local esse pedido que será encaminhado
ao Colegiado Geral para apreciação. 12) Informe sobre a prorrogação de bolsa FAPEMIG por
mais 3 (três) meses. A Coordenadora informou ao Colegiado Local sobre a prorrogação de
bolsa FAPEMIG por mais 3 (três) meses, conforme Portaria PRE Nº 20/2020 publicada em 26
de maio de 2020, pelo Presidente em Exercício da FAPEMIG, professor Paulo Sérgio Lacerda
Beirão. Além disso, a professora Cibele comunicou, também, que os documentos das
bolsistas Ana Carolina Menezes Mendonça Valente, Kátia Maria de Oliveira Almeida e
Maiara Rodrigues Salvador foram encaminhados à Coordenadora Geral Andréa Mara
Macedo, no dia 29/05/2020, para assinatura e encaminhamento ao Setor de Bolsas da UFMG
para a efetivação dessa prorrogação. A Coordenação salienta ainda que, após o isolamento
social, a Secretaria da Pós deverá entregar os originais no Setor de Bolsas da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação da UFMG. 13) Informes do fórum dos coordenadores da Pós-Graduação e o
retorno das aulas (online) e atividades experimentais. A professora Cibele relatou que vão
ser montadas várias comissões para definir a possibilidade de aulas virtuais na graduação e
na pós-graduação, ainda em discussão junto à PROPP. Disse que teve um fórum e nesse
encontro a Pró-Reitora Profa. Mônica Ribeiro de Oliveira pediu para que fosse feito um
levantamento das possibilidades de retomar as aulas do 1º semestre de 2020 online. E
também criou uma comissão para avaliar a possibilidade da retomada de experimentos em
laboratório. No caso do ICV, a profa. Cibele ficou como representante das pós-graduações
no ICV, para fazer esse diagnóstico de possibilidades e condições de retorno às atividades
de experimentação em laboratórios do campus GV. Foram enviados a todos os professores
um questionário, com 7 (sete) questões, visando fazer esse diagnóstico da possibilidade de
retorno das atividades experimentais em laboratórios que servem à pós-graduação no ICV a
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pedido da PROPP. Foi solicitado aos professores também elaborarem um cronograma para
as aulas online. Um calendário padrão para os docentes realizarem este cronograma será
enviado tendo como base o mês de agosto, embora não se saiba ainda quando se dará o
início das aulas online. Muitas outras questões foram levantadas pelos professores, mas que,
no momento, não se têm respostas. Dessa forma, a profa. Cibele disse que será enviado à
PROPP esse levantamento e depois a PROPP encaminhará o mesmo ao Cônsul. Todas as
informações estão sendo levantadas para que possam ser enviadas ao Cônsul visando
definir o funcionamento das aulas online. A profa. Cibele cobrou colaboração nesse sentido
dos professores juntamente com os colaboradores das disciplinas visando fazer esse
diagnóstico o mais rápido possível. Além disso, com relação ao retorno às atividades
experimentais nos laboratórios, os alunos não estão fazendo experimentos para as
dissertações e teses. A profa. Cibele disse que o retorno vai depender de uma série de ações
de segurança e que todas as regras de segurança vão ser divulgadas para o funcionamento
das aulas experimentais. 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
08/06/2020, às 12:10, 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 Sandra Bertelli Ribeiro de Castro,
Professor(a), em 08/06/2020, às 12:58, 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 Lucia Alves de Oliveira Fraga,
Professor(a), em 10/06/2020, às 14:39, 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,
Coordenador(a), em 10/06/2020, às 14:50, 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 Juliano Rocha Pereira, Servidor(a), em
22/06/2020, às 16:35, 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
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0105124 e o código CRC 5BD81840.

Referência: Processo nº 23071.907781/2020-93 SEI nº 0105124
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