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MOLECULAR – 21/12/2021

Realizou-se no dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e um, terça-feira, a reunião
extraordinária e em caráter excepcional, por Webconferência, via plataforma Google Meet,
conforme Resolução nº 001/2020-CSPP, no período das 9h às 11h30, do Colegiado Local do
Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular
(PMBqBM/UFJF-GV). Participaram remotamente a Coordenadora Local do PMBqBM
professora Cibele Velloso Rodrigues, os membros do Colegiado Local professoras Gabriella
Freitas Ferreira, Lucia Alves de Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro (titulares), a
representante do corpo docente profa. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes (2ª
Suplente), a representante do corpo discente Ana Carolina Menezes Mendonça Valente
(titular), o Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda e a convite o
professor visitante Maurício Peña Cunha. O Vice-coordenador professor Jeferson Gomes da
Silva justificou sua ausência por estar em licença-paternidade. A Coordenadora Local do
Programa, professora Cibele Velloso Rodrigues, encaminhou por e-mail, em 17 de
dezembro, os seguintes pontos de pauta: 1) Homologação do resultado final do Edital
01/2021 de seleção para o curso de doutorado por fluxo contínuo. A profa. Cibele informou
aos presentes que a candidata Vanessa Gonçalves Medeiros foi aprovada no Edital 01/2021
de seleção para ingresso no curso de doutorado por fluxo contínuo no 1º semestre de 2022,
obtendo como nota final a média de 9,25. A banca examinadora, composta pelos membros
profa. Dra. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, prof. Dr. João Eustáquio Antunes e
prof. Dr. Maurício Peña Cunha, esteve reunida em 16 de dezembro de 2021 para a arguição
de projeto dos candidatos. Após esses informes, esse resultado foi homologado por
unanimidade pelo Colegiado Local do PMBqBM. A Coordenadora Cibele relatou também
que a candidata Vanessa Gonçalves Medeiros será orientada pela profa. Karen Luise
Lang. 2) Homologação do resultado final do Edital de seleção regular PMBqBM/SBBq
02/2021 dos cursos de mestrado e doutorado. A coordenadora profa. Cibele apresentou aos
presentes os resultados do Edital de seleção regular PMBqBM/SBBq 02/2021 para os cursos
de mestrado e doutorado no PMBqBM/UFJF-GV. Para o nível de mestrado, foram
aprovados, por ordem de classificação, os candidatos Pedro Paulo Lopes de Oliveira Júnior
(1º), que será orientado pela profa. Michelle, Paulo Henrique Donato Pirozzi (2º) e Bruno
Pilker Brandão (3º). Para o nível de doutorado, foram aprovados, por ordem de classificação,
os candidatos Mariana de Almeida Rosa Rezende (1º), que será orientada pela profa.
Gabriella, Tiago Marcel Oliveira (2º), que será orientado pelo prof. Ângelo, Alice Rodrigues de
Matos (3º), que será orientada pelo prof. Jeferson, e Vânia Guimarães da Silva (4º). Após
esses informes, os resultados, tanto para o nível de mestrado quanto para o nível de
doutorado, foram homologados por unanimidade pelo Colegiado Local do
PMBqBM. 3) Análise do pedido de prorrogação da defesa de doutorado do aluno Juliano
Rocha Pereira. O Colegiado Local aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação por
mais 6 (seis) meses da defesa de doutorado do aluno Juliano Rocha Pereira enviado por e-
mail pelo orientador Ângelo Márcio Leite Denadai em 16 de novembro de 2021. Dessa forma,
o aluno, que iniciou o curso em março de 2018, tem até setembro de 2022 para concluir sua
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defesa de tese de doutorado. 4) Análise da proposta de calendário acadêmico para o 1º
semestre de 2022. A Coordenadora profa. Cibele apresentou a proposta do Calendário
acadêmico para o 1º semestre de 2022 aos membros do Colegiado Local. A profa. Cibele
destacou as seguintes datas importantes: 1º de fevereiro de 2022: reunião geral com a
presença de todos os docentes, onde serão eleitos novos membros do Colegiado Local do
PMBqBM. Além disso, a estudante Ana Carolina, após consulta aos discentes do
PMBqBM/UFJF-GV, apresentará os nomes indicados para a representação titular e suplente
dos discentes para novo mandato de 1 (um) ano. 2 e 3 de fevereiro de 2022: período de
matrícula dos novatos e veteranos nas disciplinas obrigatórias e optativas a serem ofertadas
no 1º semestre de 2022. 14 de fevereiro: início das aulas das disciplinas no 1º semestre de
2022. 15 de julho de 2022: término das aulas das disciplinas no 1º semestre de 2022. Foram
definidas a oferta das seguintes disciplinas obrigatórias: Bioquímica Avançada, Biologia
Molecular, Animais de Laboratório: Manejo Ético e Áreas de Fronteira: Seminários em
Bioquímica e Biologia Molecular. Além dessas, foi informada a oferta da disciplina optativa
Redação Científica. A profa. Cibele informou que o arquivo referente a esse calendário
acadêmico será compartilhado com os professores do PPG para a inserção dos horários e
esse será publicado em 17 de janeiro de 2022. Após esses informes e detalhes, o calendário
acadêmico para o 1º semestre de 2022 foi aprovado por unanimidade pelos membros do
Colegiado Local do PMBqBM. 5) Análise da nova proposta do evento Fórum do PMBqBM
proposto pela profa. Karen. Foram feitas algumas alterações na proposta do Fórum do
PMBqBM, evento proposto pela profa. Karen Luise Lang e por alguns estudantes do
programa, com alteração do evento para o segundo semestre de 2022 devido a outro evento
envolvendo todos os PPG’s do campus GV em maio deste ano. 6) Apresentação da proposta
do evento organizado pela Coordenação Acadêmica - I Semana de Pós-graduação e
Pesquisa da UFJF – campus GV, e indicação de docente e discente para composição da
comissão organizadora. A profa. Cibele comunicou aos presentes sobre a I Semana de Pós-
graduação e Pesquisa da UFJF – campus GV, evento organizado pela Coordenação
Acadêmica / Direção Geral, que ocorrerá no período de 17 a 19 de maio de 2022, nas
dependências do Departamento de Ciências Básicas da Vida, localizado na Av. Moacir
Paleta 1167, no bairro São Pedro. Esse evento tem por objetivo a formação de redes para a
produção científica por meio da interação dos participantes com a exposição e trabalhos
científicos realizados por discentes e pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-
graduação (PPG’s) stricto sensu e demais pesquisadores do campus GV. Após esses informes
e após consulta aos membros do Colegiado Local, foram indicadas, por unanimidade, a
docente Karen Luise Lang e a discente Ana Carolina Menezes Mendonça Valente para
comporem a comissão organizadora desse evento. Os nomes serão encaminhados à
Coordenação Acadêmica / Direção Geral e solicitada consulta das pessoas
indicadas. 7) Análise do pedido da profa. Sandra de permanência como orientadora no
programa após sua redistribuição para UFVJM. Foi aprovado pela maioria dos membros
do Colegiado Local do PMBqBM, com uma abstenção, o pedido da profa. Sandra Bertelli
Ribeiro de Castro, enviado em 17 de dezembro de 2021, de permanência como docente
credenciada e orientadora no PMBqBM/UFJF-GV após sua redistribuição para a Faculdade
de Medicina do Mucuri (FAMMUC) da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM). Em seu Ofício enviado à Coordenação Local do PMBqBM, a profa. Sandra
reforçou seu comprometimento na manutenção das orientações conforme a qualidade
exigida pelo programa e, também, se comprometeu a manter as disciplinas ministradas por
ela, além de estar disponível para a participação de bancas de qualificação e defesas de
dissertação e tese. E, por fim, ressaltou que continuará se esforçando para prover condições
materiais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa por captação de recursos
financeiros junto a agências de fomento à pesquisa, instituições públicas ou
privadas. 8) Informe: Implantação de bolsa de doutorado PBPG/UFJF para Maiara
Rodrigues Salvador. A profa. Cibele comunicou aos membros do Colegiado Local sobre a
implementação de bolsa de doutorado PBPG/UFJF para a aluna Maiara Rodrigues Salvador,
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com início em 01/12/2021 e término em 30/11/2025, conforme processo SEI nº
23071.939510/2021-14. 9) Informe: CAPES sucupira 2022. A Coordenadora Cibele informou
aos presentes que os dados da plataforma Capes/Sucupira serão em breve solicitados e, em
função disso, solicitou aos professores para que tenham dados de CPF, titulação e outros de
todos os parceiros de publicações, além dos demais que já foram pedidos em 2021, pois será
disponibilizada em breve uma planilha para o preenchimento com esses
dados. 10) Informe: Início do mandato da nova Coordenação e composição do Colegiado
Local do PMBqBM. A Coordenadora Cibele informou que a profa. Michelle assumirá a
Coordenação durante as suas férias, no período de 6 a 30 de janeiro de 2022, e que no dia 1º
de fevereiro de 2022 iniciará o mandato da nova Coordenação do PMBqBM, constituída
pelos docentes eleitos em reunião colegiada: Jeferson Gomes da Silva (Coordenador) e
Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes (Vice-coordenadora). Além disso, a profa. Cibele
esclareceu que a nova composição dos membros titulares e suplentes do Colegiado Local do
PMBqBM será definida na primeira reunião com todos os professores pela nova
Coordenação em 1º de fevereiro de 2022. 11) 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 Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente, Usuário Externo, em 03/02/2022, às 12:58, 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 Oyama Eller Miranda, Técnico
Administrativo em Educação, em 03/02/2022, às 13:03, 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),
em 04/02/2022, às 10:07, 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 Lucia Alves de Oliveira Fraga,
Professor(a), em 07/02/2022, às 08:37, 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 07/02/2022, às 10:08, 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 07/02/2022, às 17:52, 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 0667246 e o código CRC B13432DE.

Referência: Processo nº 23071.903845/2022-47 SEI nº 0667246
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