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Realizou-se no dia dezenove de novembro de dois mil e vinte, no período das 9h às 11h,
quinta-feira, a Reunião Extraordinária e em caráter excepcional, remota, conforme
Resolução nº 001/2020-CSPP, via e-mails institucionais, 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
Gabriella Freitas Ferreira, Lucia Alves de Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, a
representante do corpo discente Ana Carolina Menezes Mendonça Valente (suplente) e o
Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda. A professora Cibele Velloso
Rodrigues encaminhou, por e-mail, os seguintes pontos de pauta: Apreciação do pedido de
prorrogação de prazo para defesa de dissertação de mestrado do discente Ronaldo Aquino
Dusi de Nazareth. Após análise pelos membros do Colegiado Administrativo Local do
PMBqBM da solicitação de prorrogação do prazo da defesa de dissertação do aluno Ronaldo
Aquino Dusi de Nazareth, prevista para 12 de março de 2021, encaminhada pela orientadora
professora Gabriella Freitas Ferreira, foi aprovado por unanimidade, com 3 (três) votos a
favor e 1 (uma) abstenção, o referido pedido de prorrogação da defesa do estudante por
mais 25 (vinte e cinco) dias. Dessa forma, a defesa fica prorrogada para o dia 6 de abril de
2021. Apreciação do pedido de prorrogação de prazo para defesa de tese de doutorado do
discente Juliano Rocha Pereira. A Coordenadora esclarece que excepcionalmente esse
pedido foi analisado pelo Colegiado Local em função da situação de pandemia que estamos
vivendo e por orientação tanto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP/UFJF)
quanto da Coordenação Geral da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular
(SBBq/PMBqBM). Isso não seria possível em situação normal. Dessa forma, após análise
pelos membros do Colegiado Administrativo Local do PMBqBM da solicitação de
prorrogação do prazo da defesa de tese do aluno Juliano Rocha Pereira, prevista para 30 de
março de 2021, encaminhada pelo orientador professor Ângelo Márcio Leite Denadai, foi
aprovado por unanimidade, com 4 (quatros) votos a favor, o referido pedido de prorrogação
da defesa do estudante por mais 90 (noventa) dias. 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
23/11/2020, às 07:12, 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 Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente, Usuário Externo, em 23/11/2020, às 08:39, 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,
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Coordenador(a), em 23/11/2020, às 10:48, 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 Sandra Bertelli Ribeiro de Castro,
Professor(a), em 17/12/2020, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º 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 0207170 e o código CRC 76560B86.

Referência: Processo nº 23071.921797/2020-58 SEI nº 0207170
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