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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - ICVGV - Secretaria do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia

Molecular

ATA Nº 38/2021

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PMBQBM – 03/03/2021

Realizou-se no dia três de março de dois mil e vinte um, no período das 12h às 16h, quarta-feira, a
Reunião Extraordinária e em caráter excepcional, com votação remota, conforme Resolução nº 001/2020-
CSPP, via e-mails ins�tucionais, do Colegiado Local do Programa Mul�cêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). Por e-mail ins�tucional no dia 24 de fevereiro
foram enviados a convocação e nos dias seguintes, até o dia 01 de março, os sete planos de cursos de
disciplinas oferecidas no 1º semestre de 2021 em modo de Ensino Emergencial Remoto (ERE). Os
  membros do Colegiado Local, professoras Cibele Velloso Rodrigues, Gabriella Freitas Ferreira, Lucia Alves
de Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro e o representante do corpo discente Juliano Rocha
Pereira analisaram os planos de curso de acordo com a resolução 50/2020 do CONSU-UFJF e no dia 03 de
março procedeu-se a votação via um formulário google enviado por link por e-mail ins�tucional. Os
membros votaram entre 12h e 16h e encaminharam o formulário. A Técnica-Administra�va em Educação
Joicy da Fonseca Guimarães compilou os resultados da votação descritos abaixo:

1.      Análise e aprovação dos PLANOS DE CURSO DAS DISCIPLINAS MODO ERE 1º
SEMESTRE/2021 - PMBqBM/ UFJF campus Governador Valadares.

a.      O Plano de curso da disciplina de Bases Moleculares da Imunomodulação foi aprovado pelo Colegiado
Local com três deferimentos e duas abstenções;

b.      O Plano de curso da disciplina de Animais de Laboratório: Manejo Ético foi aprovado pelo Colegiado
Local com três deferimentos e duas abstenções;

c.      O Plano de curso da disciplina de Métodos de Caracterização de Biomoléculas  foi aprovado pelo
Colegiado Local com quatro deferimentos e uma abstenção;

d.      O Plano de curso da disciplina de Redação Científica foi aprovado pelo Colegiado Local com quatro
deferimentos e uma abstenção;

e.      O Plano de curso da disciplina de Áreas de Fronteira: Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular
foi aprovado pelo Colegiado Local com quatro deferimentos e uma abstenção;

f.       O Plano de curso da disciplina de Tópicos em Biologia molecular foi aprovado pelo Colegiado Local
com quatro deferimentos e uma abstenção;

g.      O Plano de curso da disciplina de Tópicos em Bioquímica foi aprovado pelo Colegiado Local com
quatro deferimentos e uma abstenção.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Joicy da Fonseca Guimarães, lavrei esta ata que,
após lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues, Coordenador(a), em
10/03/2021, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Gabriella Freitas Ferreira, Professor(a), em 11/03/2021,
às 15:12, 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 Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, Professor(a), em
12/03/2021, às 10:04, 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
18/03/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0295740 e o código CRC
FAC33872.

Referência: Processo nº 23071.906931/2021-51 SEI nº 0295740

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

