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DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR – 11/03/2021

Realizou-se no dia onze de março de dois mil e vinte e um, no período das 9h às 12h,
quinta-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 Gabriella Freitas
Ferreira, Lucia Alves de Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, a representante do
corpo discente Ana Carolina Menezes Mendonça Valente (titular) e o Técnico-
Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda. A professora Cibele Velloso Rodrigues
deu início à reunião com os seguintes pontos de pauta, encaminhados a todos por e-
mail: 1) Apresentação e homologação da indicação de representação discente para o ano
2021 no Colegiado Local. Conforme o Artigo 5º, parágrafo 2º, do Regimento Interno do
PMBqBM, “o representante discente e o respectivo suplente serão indicados pelos pós-
graduandos do programa até 30 (trinta) dias antes do término do mandato a vencer. Esses
representantes terão mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução por igual
período”. Dessa forma, foram indicados pelos pós-graduandos os seguintes representantes
do corpo discente do PMBqBM: Ana Carolina Menezes Mendonça Valente, como titular, e
Jenifer Carvalho Grossi, como suplente. Após apreciação desses nomes pelos membros do
Colegiado Local, foi homologado por unanimidade essa representação discente para o ano
2021 no Colegiado Local. 2) Análise e deliberação do pedido de alteração da data de defesa
de tese do estudante Márcio Luís Moreira de Souza, orientado pela profa. Lucia Alves de
Oliveira Fraga. Após análise do pedido de alteração da data de defesa de tese de doutorado
do aluno Márcio Luís Moreira de Souza, encaminhado por e-mail, em 2 de março de 2021,
pela orientadora profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga, foi aprovado por unanimidade pelos
membros do Colegiado Local essa solicitação de mudança da data de defesa de tese para o
dia 29 de abril de 2021, às 14 horas, não ocorrendo nenhuma alteração na composição da
banca examinadora. A profa. Lucia justificou seu pedido em função da necessidade de
correções e adequações na tese do Márcio. 3) Análise e deliberação sobre o Edital de
doutorado por fluxo contínuo. Após o Edital de doutorado por fluxo contínuo ser analisado
e discutido pelos membros do Colegiado Local, foi homologado o referido Edital, com
vigência no período de 15 de março a 10 de dezembro de 2021, sendo que o período de
matrículas para ingresso no 2º semestre de 2021 será de 21 a 23 de julho de 2021 e o período
de matrículas para ingresso no 1º semestre de 2022 será de 13 a 15 de outubro. 4) Análise e
deliberação da Resolução 02/2021 que normatizará o estágio pós-doutoral no PMBqBM.
Após a Coordenadora Cibele expor a Resolução nº 02/2021, que estabelece normas para a
realização do Estágio Pós-Doutoral no PMBqBM/UFJF-GV, e após análise e apreciação pelos
membros do Colegiado Local desse documento, foi homologado por unanimidade por
todos essa Resolução. 5) Análise e deliberação da Resolução nº 03/2021 de critérios de
concessão e distribuição de cotas de bolsas de estudo no PMBqBM. Após a apresentação
pela profa. Cibele ao Colegiado Local da Resolução nº 03/2021, que define os critérios de
concessão e distribuição de cotas de bolsas de estudo entre os discentes do
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PMBqBM/UFJF-GV, elaborada pela comissão formada pelos docentes Jeferson Gomes da
Silva, Maurício Peña Cunha e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, e, após análise e apreciação
pelos membros do Colegiado Local desse documento, foi aprovada por unanimidade a
Resolução nº 03/2021. 6) Análise e deliberação da proposta de criação da disciplina
optativa Tópicos Avançados em Neuroquímica. Após análise pelos membros do Colegiado
Geral do formulário CD-01 de criação da disciplina optativa Tópicos Avançados em
Neuroquímica (TAN), com carga horária de 30 (trinta) horas, 2 (dois) créditos, vinculada ao
Departamento de Ciências Básicas da Vida (DCBV) em 08/03/2021, oferecida pelo prof.
Maurício Peña Cunha, foi homologado por unanimidade o referido formulário. 7) Informe
sobre a decisão proferida pelo Colegiado Geral que aprovou o pedido de ampliação do
número de discentes para orientação da profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga. A
Coordenadora Cibele informou a todos que, após análise do Colegiado Geral do PMBqBM, o
pedido de ampliação do número de discentes para orientação da profa. Lucia Alves de
Oliveira Fraga foi deferido, conforme Ofício SBBq 005/2021, enviado em 4 de março de
2021. 8) Informe sobre as matrículas dos alunos novatos Daniel Guimarães Xavier e Heloine
Martins Leite no curso de doutorado. A Coordenadora do PMBqBM comunicou aos
membros do Colegiado Local sobre a matrícula no primeiro semestre de 2021 de mais 2
(dois) novos alunos, turma 2021, constituída pelos discentes de doutorado Daniel
Guimarães Xavier e Heloine Martins Leite, orientados pela profa. Lucia Alves de Oliveira
Fraga. 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
16/03/2021, às 06:46, 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 16/03/2021, às 09:08, 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 16/03/2021, às 09:31, 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 16/03/2021, às 11:00, 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 16/03/2021, às 13:04, 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 Lucia Alves de Oliveira Fraga,
Professor(a), em 17/03/2021, às 16:30, 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 0302530 e o código CRC 09E6D467.

Referência: Processo nº 23071.907660/2021-59 SEI nº 0302530
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