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MOLECULAR – 05/11/2021

Realizou-se no dia cinco de novembro de dois mil e vinte e um, sexta-feira, a Reunião
Extraordinária e em caráter excepcional, por Webconferência, via plataforma Google Meet,
no período das 8h30 às 10 horas, 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 gravada e conduzida pela Coordenadora Local do
Programa, professora Cibele Velloso Rodrigues. Participaram remotamente os membros do
Colegiado Local professoras Gabriella Freitas Ferreira e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, a
representante docente suplente do Colegiado Local do PMBqBM professora Karen Luise
Lang (1ª suplente), a representante do corpo discente Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente (titular) e o Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda. O Vice-
Coordenador Local do PMBqBM, prof. Jeferson Gomes da Silva, justificou sua ausência
informando que estava ministrando aula prática para a graduação nesse horário.  A profa.
Lucia Alves de Oliveira Fraga precisou se ausentar após o início da reunião para uma coleta
domiciliar. A Coordenadora Local do Programa, professora Cibele Velloso Rodrigues,
encaminhou por e-mail, em 25 de outubro, os seguintes pontos de pauta: 1) Análise de
proposta de evento em 2022 no PMBqBM sugerida pela Profa. Karen Luise Lang. A
Coordenadora Cibele esclareceu ao Colegiado Local sobre a necessidade da realização de
um evento envolvendo todos os alunos e a divulgação de projetos/pesquisas em
andamento/desenvolvimento no PMBqBM. Enfatizou também que esses momentos de
interação entre os discentes são muito enriquecedores. Além disso, solicitou sugestões de
todos os professores do Programa para a realização desse evento proposto pela profa. Karen.
 Após essas considerações iniciais, a profa. Karen apresentou aos presentes a proposta do
evento intitulado Fórum PMBqBM, contando com a colaboração dos alunos Ana Carolina
Menezes Valente e Emanuel Almeida Moreira de Oliveira na organização do layout desse
evento. A profa. Karen enfatizou que a formatação desse evento, em primeiro momento,
visa à integração da comunidade PMBqBM e conta com as sugestões e colaborações de
todos na organização desse Fórum. A ênfase inicial é estimular os discentes do Programa,
com apresentação oral dos projetos em desenvolvimento por eles. Além disso, a proposta é
que a realização desse evento aconteça a cada dois anos, no início do primeiro semestre. A
realização do Fórum, inicialmente, está prevista para acontecer em dois dias de
programação, com o seguinte formato proposto pela profa. Karen: Dia 1: 14:00 – 15:00h:
abertura: Coordenação – Apresentação do PMBqBM. 15:00 – 16:30h: Conferência: Profa. Dra.
Maria Julia Manso Alves - USP - Desafios da Ciência no Brasil frente ao cenário atual. 16:30 –
18:00h: Mesa-redonda 1: Bioquímica dos Estados Patológicos – professores Cibele, Lucia e
Maurício. Dia 2: 08:00 – 08:50h: Seminário I (doutorando pós-qualificação). 09:00 – 10:30h:
Mesa-redonda 2: Biotecnologia – professores Ângelo, Jeferson e Karen. 10:30 – 11:00h:
Apresentações orais (3 apresentações de discentes, 10 min cada). 11:00 – 11:50h: Seminário 2
(doutorando pós-qualificação). Intervalo almoço. 14:00 – 14:50h: Seminário 3 (doutorando
pós-qualificação). 15:00 - 17:00h: Mesa-redonda 3: Mediadores Celulares – professoras
Gabriella, Michelle, Raquel e Sandra. 17:00h: Encerramento. O Fórum será aberto a ouvintes
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de cursos de graduação e pós-graduação de outras Instituições de Ensino Superior. Após a
exposição da proposta do evento pela profa. Karen, a Coordenadora Cibele solicitou aos
membros do Colegiado Local sugestões sobre o formato apresentado. A profa. Sandra
parabenizou a iniciativa e a organização da proposta do evento, além de sugerir e propor
que todos os alunos do PMBqBM apresentassem de forma oral seus projetos. Além disso, foi
discutido pelos presentes sobre a forma de realização do evento, se presencial, remoto ou
misto, e outras sugestões foram expostas pelos membros do Colegiado Local. Após todas
essas considerações, a Coordenadora Cibele solicitou à profa. Karen a
reformulação/reorganização da proposta do evento, sendo que esse novo formato deverá ser
analisado em outra reunião com a presença de todos os docentes do PMBqBM. 2) Análise e
homologação da alteração do projeto de mestrado da discente Ana Carolina Mendonça
Menezes Valente solicitado pela orientadora profa. Raquel Tognon Ribeiro. Foi analisado
pelos membros do Colegiado Local a solicitação de alteração do projeto de mestrado da
aluna Ana Carolina Mendonça Menezes Valente intitulado “Avaliação do papel da via
FAK/SRC na proliferação e apoptose de linhagem celular JAK2V617F positiva” encaminhada
pela orientadora profa. Raquel Tognon Ribeiro em 6 de outubro, justificando que “Em
virtude da suspensão das atividades experimentais (presenciais) em decorrência da
pandemia, procuramos substituir alguns objetivos experimentais por análises in sílico de
bancos públicos de dados de expressão gênica. Selecionamos bancos de dados de
expressão gênica em linhagem JAK2 V617F positiva para avaliar a expressão do gene da
proteína FAK (denominado PTK2) e a correlação da expressão desse com outros genes de
interesse. Desta forma, inserimos no projeto o seguinte objetivo: “Realizar análises in sílico
de bancos públicos de dados de expressão gênica a fim de se avaliar a expressão do gene
PTK2 e sua correlação com genes relacionados a proliferação, sobrevivência, inflamação e
apoptose”. Excluímos do projeto a realização da verificação da apoptose por citometria de
fluxo e avaliação de algumas proteínas por western blot”. A aluna Ana Carolina Mendonça
Menezes Valente esclareceu ao Colegiado Local sobre essa alteração em seu projeto,
relatando que apenas os objetivos foram alterados, mantendo-se o mesmo título. Os
membros presentes aprovaram por unanimidade a solicitação e essa será encaminhada ao
Colegiado Geral do PMBqBM para análise e homologação. 3) Homologação do resultado
final da seleção para ingresso no curso de doutorado por fluxo contínuo no 2º semestre de
2021 (Edital 01/2021). Os membros do Colegiado Local do PMBqBM do homologaram o
resultado da seleção para ingresso no 2º semestre de 2021 no curso de doutorado por fluxo
contínuo (Edital 01/2021) encaminhado pela presidente da banca, profa. Michelle Bueno de
Moura Pereira Antunes, em 26 de outubro, no qual a candidata Maiara Rodrigues Salvador
foi aprovada, obtendo nota final 8,1. A profa. Cibele acrescentou que a outra candidata
inscrita, Paloma Esteves de Carvalho, não participou desse processo seletivo. 4) Apreciação
e homologação do pedido de prorrogação de prazo para defesa de mestrado do discente
Emanuel Almeida Moreira de Oliveira. Após análise pelos membros do Colegiado
Administrativo Local do PMBqBM da solicitação de prorrogação do prazo da defesa de
mestrado do aluno Emanuel Almeida Moreira de Oliveira, prevista para 1º de agosto de 2021,
encaminhada pela orientadora professora Karen Luise Lang em 15 de setembro de 2021, foi
aprovado por unanimidade o referido pedido de prorrogação da qualificação de mestrado
do estudante por mais 180 (cento e oitenta) dias, para a finalização dos experimentos
atrasados devido à paralisação das atividades pela pandemia. 5) Apreciação e homologação
dos membros da banca indicados para defesa de dissertação de mestrado do aluno
Emanuel Almeida Moreira de Oliveira. Após análise pelos membros do Colegiado
Administrativo Local do PMBqBM da proposta de banca do discente Emanuel Almeida
Moreira de Oliveira, orientando da profa. Karen Luise Lang, a ser realizada por
webconferência no dia 24 de janeiro de 2022, às 14 horas, composta dos membros Dra.
Karen Luise Lang (Orientadora e Presidente da Banca – UFJF/GV), Dr. Daniel de Assis
Santos (Membro Titular Externo – UFMG), Dr. Felipe Alves de Almeida (Membro Titular
Interno – UFJF/GV), Dra. Andrea de Souza Monteiro (Suplente Externo – CEUMA / São Luís

GERAL 02: Ata de Reunião 50/2021 (0568120)         SEI 23071.936602/2021-57 / pg. 2



- MA) e Dra. Lucia Alves de Oliveira Fraga (Suplente Interno – UFJF/GV), foi homologada
por unanimidade a referida banca, que será encaminhada para avaliação do Colegiado Geral
do PMBqBM. 6) Homologação do relatório de atividades estágio-docência apresentado
pelo aluno Domício Antônio da Costa Júnior. Após avaliação do relatório de atividades
estágio-docência do aluno Domício Antônio da Costa Júnior pela profa. Lucia Alves de
Oliveira Fraga em 17 de outubro, informando que o relatório está em consonância com a
participação do aluno nas atividades solicitadas durante o estágio de docência na disciplina
Clínica Médico Cirúrgica VIII (Hematologia) do curso de Medicina, onde o pós-graduando
contribuiu de forma positiva com a disciplina cursada, demonstrando didática,
organização  e domínio do conteúdo exposto nas aulas teóricas, foi aprovado por
unanimidade o relatório de estágio-docência, referente à disciplina Atividades Didáticas IV,
com carga horária de 30 (trinta) horas, encaminhado pelo discente em
07/10/2021. 7) Homologação do relatório de atividades estágio-docência apresentado pela
aluna Thaisa Netto Souza Valente. Após avaliação do relatório de atividades estágio-
docência da aluna Thaisa Netto Souza Valente pela profa. Gabriella Freitas Ferreira em 3 de
novembro, relatando que a discente apresentou relatório satisfatório em relação às
atividades solicitadas durante o estágio de docência na disciplina de Genética do curso de
graduação em Farmácia, mostrando-se proativa nas atividades solicitadas durante a
disciplina, foi aprovado por unanimidade o relatório de estágio-docência, referente à
disciplina Atividades Didáticas IV, com carga horária de 30 (trinta) horas, encaminhado
pela orientadora profa. Cibele Velloso Rodrigues em 16/09/2021. 8) Homologação do
relatório de atividades estágio-docência apresentado pela aluna Elaine Carlos Scherrer
Ramos. Após avaliação do relatório de atividades estágio-docência da aluna Elaine Carlos
Scherrer Ramos pela profa. Karen Luise Lang em 25 de outubro, relatando que a discente
apresentou relatório compatível com as atividades desenvolvidas durante o estágio de
docência na disciplina Imunologia Aplicada às Análises Clínicas do curso de graduação em
Farmácia, cumprindo com responsabilidade, desenvoltura, assiduidade e
comprometimento com as atividades propostas, foi aprovado por unanimidade o relatório
de estágio-docência, referente à disciplina Atividades Didáticas IV, com carga horária de 30
(trinta) horas, encaminhado pela orientadora profa. Sandra Bertelli Ribeiro de Castro em
08/10/2021. 9) Análise e aprovação do plano de curso da disciplina Tópicos Avançados em
Neuroquímica do prof. Maurício Peña Cunha a ser ofertada no 2º semestre de 2021 no
modo de Ensino Remoto Emergencial (ERE). A profa. Cibele Velloso Rodrigues, que avaliou
esse plano em 28 de outubro, deu o seu parecer e informou que todas as informações
necessárias estavam contidas e está adequadamente adaptado ao modo remoto, inclusive
com as referências bibliográficas disponíveis online. Após a consulta aos membros do
Colegiado Local e posto em votação, o referido plano de curso da disciplina Tópicos
Avançados em Neuroquímica, enviado pelo prof. Maurício em 5 de outubro de 2021, foi
aprovado por unanimidade. 10) Apreciação e homologação dos membros de banca
indicados para a qualificação de mestrado da aluna Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente. Após consulta e aprovação dos membros do Colegiado Local sobre a inclusão desse
ponto de pauta e após análise da proposta de banca para a qualificação de mestrado da
discente Ana Carolina Menezes Mendonça Valente, orientanda da profa. Raquel Tognon
Ribeiro, a ser realizada por webconferência no dia 14 de janeiro de 2022, às 14 horas,
composta dos membros Dr. David Henrique Rodrigues (Membro Titular Interno –
UFJF/GV), Dra. Mariana Tomazini Pinto (Membro Titular Externo – Hospital de Câncer de
Barretos - HCB), Dra. Sandra Bertelli Ribeiro de Castro (Suplente Interno – UFJF/GV) e Dr.
João Eustáquio Antunues (Suplente Interno – UFJF/GV), foi homologada pelos membros do
Colegiado Administrativo Local do PMBqBM por unanimidade a referida
banca. 11) Informe: homologação ad referendum da comissão avaliadora do processo de
seleção para ingresso de discentes no 2º semestre de 2021 no curso de doutorado por fluxo
contínuo. A Coordenadora, profa. Cibele, informou aos membros do Colegiado Local sobre
a publicação, em 30 de setembro de 2021, da Comissão Avaliadora do processo de seleção de
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discentes para ingresso no 2º semestre de 2021 no curso de doutorado por fluxo contínuo
no PMBqBM/UFJF-GV, de acordo com o Edital nº 01/2021. A Comissão, constituída pelos
membros Profa. Dra. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes - UFJF-GV/DCBV -
(Presidente da Comissão), Prof. Dr. Antônio Frederico de Freitas Gomides - UFJF-GV/DCBV
e Prof. Dr. Maurício Peña Cunha - UFJF-GV/DCBV, se reuniu no dia 25 de outubro, às 14
horas, via plataforma Google Meet, e avaliou o projeto de pesquisa da candidata Maiara
Rodrigues Salvador, orientanda da profa. Sandra Bertelli Ribeiro de Castro. A outra
candidata inscrita, Paloma Esteves de Carvalho, não participou desse processo
seletivo. 12) Informe: homologação ad referendum do pedido de prorrogação de prazo
para qualificação de mestrado do discente Marcos Daniel Silva Pinheiro. A Coordenadora
Cibele encaminhou aos membros do Colegiado Local por e-mail em 3 de agosto o pedido de
prorrogação da qualificação de mestrado do aluno Marcos Daniel Silva Pinheiro por mais 5
(cinco) meses, enviado pela orientadora profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga em 3 de agosto
de 2021. Após análise pelos membros do Colegiado Local, o referido pedido foi aprovado por
unanimidade. Participaram da votação remota, por e-mails institucionais, em 5 de agosto
de 2021, a Coordenadora profa. Cibele Velloso Rodrigues, o Vice-Coordenador prof. Jeferson
Gomes da Silva, os membros do Colegiado Local professoras Gabriella Freitas Ferreira e
Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, a representante docente suplente do Colegiado Local do
PMBqBM professora Karen Luise Lang (1ª suplente) e a representante do corpo discente
Ana Carolina Menezes Mendonça Valente (titular). 13) Informe: Aprovação da prorrogação
do contrato de trabalho do prof. visitante Maurício Peña Cunha. A Coordenadora Cibele
informou a todos sobre a aprovação pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), em
22 de setembro de 2021, da prorrogação do contrato de trabalho do professor visitante
Maurício Peña Cunha, lotado no Departamento de Ciências Básicas da Vida (DCBV/ICV),
por mais 3 (três) meses. Conforme o processo SEI nº 23071.929688/2021-10, o período de
prorrogação do 4º Termo Aditivo vai de 01/10/2021 a 31/12/2021. 14) Informe: Aprovação da
aluna Juliane de Carvalho Albuquerque na qualificação de doutorado. A profa. Cibele
informou ao Colegiado Local a aprovação da aluna Juliane de Carvalho Albuquerque,
orientanda do prof. Ângelo Márcio Leite Denadai, na qualificação de doutorado ocorrida no
dia 31 de agosto de 2021. 15) Informe: Aprovação do aluno Emanuel Almeida Moreira de
Oliveira na qualificação de mestrado. A profa. Cibele informou ao Colegiado Local a
aprovação do aluno Emanuel Almeida Moreira de Oliveira, orientando da profa. Karen Luise
Lang, na qualificação de mestrado ocorrida no dia 28 de julho de 2021. 16) Informe:
Aprovação do aluno Juliano Rocha Pereira na qualificação de doutorado. A profa. Cibele
informou ao Colegiado Local a aprovação do aluno Juliano Rocha Pereira, orientando do
prof. Ângelo Márcio Leite Denadai, na qualificação de doutorado ocorrida no dia 26 de julho
de 2021. 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
08/11/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Karen Luise Lang, Professor(a), em
08/11/2021, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente, Usuário Externo, em 08/11/2021, às 17:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Gabriella Freitas Ferreira, Professor(a),
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em 08/11/2021, às 21:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues,
Coordenador(a), em 09/11/2021, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Bertelli Ribeiro de Castro,
Professor(a), em 16/11/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 0568120 e o código CRC EAF945FB.

Referência: Processo nº 23071.936602/2021-57 SEI nº 0568120
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