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Realizou-se no dia primeiro de junho de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, no período das
10h30 às 11h30, de forma presencial, na sala 708, no prédio da UNIPAC, a reunião
extraordinária do Colegiado Local do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). Participaram o Coordenador Local
do PMBqBM, professor Jeferson Gomes da Silva, os membros do Colegiado Local,
professoras Cibele Velloso Rodrigues, Gabriella Freitas Ferreira e Karen Luise Lang, a
representante do corpo discente, Mariana de Almeida Rosa Rezende (titular), e o Técnico-
Administrativo em Educação, Oyama Eller Miranda. A Vice-coordenadora, professora
Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, justificou sua ausência. O Coordenador Local do
Programa, Prof. Jeferson Gomes da Silva, encaminhou em 29 de maio os seguintes pontos
de pauta: 1) Análise e homologação da proposta de banca examinadora de tese de
doutorado da aluna Juliane de Carvalho Albuquerque. Após consulta aos membros do
Colegiado Local sobre a análise da proposta de banca examinadora de tese de doutorado da
estudante Juliane de Carvalho Albuquerque, encaminhada pelo professor Ângelo Márcio
Leite Denadai em 23 de maio de 2022, foi aprovada por unanimidade a referida banca, que
será encaminhada ao Colegiado Geral do PMBqBM para homologação final. Segundo essa
proposta, a defesa será realizada de forma não presencial no dia 5 de agosto de
2022. 2) Análise e homologação do pedido de aproveitamento de créditos para o aluno
Tiago Marcel Oliveira. Após análise pelos membros do Colegiado Local do pedido do
professor Ângelo Márcio Leite Denadai, enviado em 18 de maio de 2022, solicitando o
aproveitamento de 16 (dezesseis) créditos concluídos no curso de mestrado pelo discente
Tiago Marcel Oliveira, e, após conferência do histórico escolar e das ementas das disciplinas
solicitadas, foi homologado pelo Colegiado Local o aproveitamento de 8 (oito) créditos,
relacionados às disciplinas Química Ambiental (4 créditos) e Técnicas de Análise (4
créditos) cursadas pelo referido estudante. Destaca-se que essa análise foi baseada na
relação das disciplinas cursadas com a área de concentração do Programa. 3) Análise e
homologação dos pedidos de recredenciamento das professoras Gabriella Freitas Ferreira
e Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes como docentes no PMBqBM. Após avaliação
pelos membros do Colegiado Administrativo Local, foram aprovados por unanimidade os
requerimentos das docentes Gabriella Freitas Ferreira e Michelle Bueno de Moura Pereira
Antunes para o recredenciamento deles como orientadores no Programa Multicêntrico de
Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular para o quadriênio 2023-2026. O
Coordenador, professor Jeferson, informou que esse resultado será encaminhado ao
Colegiado Geral, que avaliará o processo de pedido de recredenciamento de orientadores no
PMBqBM. 4) Informe: aprovação do aluno Marcos Daniel Silva Pinheiro na defesa de
dissertação de mestrado. O professor Jeferson informou aos membros do Colegiado Local
sobre a aprovação do aluno Marcos Daniel Silva Pinheiro, orientando da professora Lucia
Alves de Oliveira Fraga, na defesa de dissertação de mestrado ocorrida no dia 6 de maio de
2022. Além disso, o Coordenador comentou que o processo de homologação da referida
defesa já foi homologado pela PROPP. 5) Informe: Resposta da Coordenação Geral do
PMBqBM sobre a permanência da professora Sandra Bertelli Ribeiro de Castro como
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membro permanente do PMBqBM/UFJF-GV. O professor Jeferson informou aos membros
do Colegiado Local que a Coordenadora Geral do PMBqBM, professora Andrea Mara
Macedo, enviou um e-mail no dia 26 de maio de 2022 informando que após análise das
respostas dos membros do Colegiado Geral e em atendimento às exigências inerentes a um
sistema de PPG em rede, foi autorizada a permanência da docente Sandra Bertelli Ribeiro
de Castro, como membro permanente do PMBqBM, até a titulação dos atuais discentes da
professora. Solicita-se um compromisso da docente em cumprir todas as obrigações como
orientadora até a conclusão dos trabalhos dos alunos. Sugere-se ainda que a coordenação
local designe uma comissão de acompanhamento para os alunos da docente, de maneira a
garantir que os mesmos contem com apoio e supervisão local. Após o recebimento dessa
resposta, houve uma discussão entre os membros do Colegiado Local solicitaram à
Coordenação do Programa que solicite um parecer junto ao Multicêntrico para
reconsideração de solicitação da professora Sandra como membro permanente do
PMBqBM. 6) Informe/Consulta: Indicação de nome de docente para compor o Colegiado
Geral do PMBqBM. O Coordenador, professor Jeferson, informou a todos sobre a solicitação
do Multicêntrico para a indicação de nome de docente para compor o Colegiado Geral do
PMBqBM. Após consulta aos professores, membros do Colegiado Local, ficou decidido que
a professora Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes seria consultada se poderia nos
representar no Colegiado Geral, caso contrário,  a professora Karen Luise Lang se
disponibiliza a nos representar como membro do Colegiado Geral. 7) Informe: Seminário
de avaliação da pós-graduação em Juiz de Fora. A Coordenação informou sobre o convite
recebido da Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, professora Mônica Ribeiro de
Oliveira, para participação do Seminário de Avaliação da Pós-Graduação de forma
presencial no dia 8 de junho em Juiz de Fora. O professor Jeferson comentou que, devido a
circunstâncias diversas sendo a principal delas o curto prazo dado aos programas para se
organizarem para a ida ao evento, os programas de pós-graduação stricto sensu do campus
GV decidiram que seria inviável a participação de seus representantes de forma presencial
neste momento. 8) Informe: Recursos recebidos e Previsão de Gastos. O Coordenador,
professor Jeferson, informou aos membros do Colegiado Local sobre as seguintes dotações
efetivadas no SIGA: a) Rubrica Base da UO APG - Bioq. e Biol. Molecular (GV) - valor: R$
7.280,00 - data: 24/05/2022. b) Rubrica SCDP (apenas passagens aéreas) da UO PROAP/RAP -
Bioquímica - Biologia Molecular - valor: R$ 7.020,00 - data: 20/05/2022. c) Rubrica Aux. Fin.
Mestrando / Doutorando Nacional - valor: R$ 2.700,00 – data: 20/05/2022. Além desses
valores, foi informado também sobre a implementação de uma verba da
CAPES/PROAP/Multicêntrico em 10/03/2022 no valor de R$ 720,00, usada por dois discentes
do Programa em exames de proficiência. Após isso, a Coordenação informou a todos sobre
as despesas previstas para a ida ao evento da SBBq 2022: veículo oficial (R$ 3.300,00 – UO
APG – um docente e três discentes), diárias do servidor Jeferson (R$ 973,50 – UO APG),
reembolso de taxa de inscrição na SBBq (R$ 350,00 – UO APG) e auxílio financeiro para os
alunos (R$ 2.920,50 – UO PROAP/RAP). O professor Jeferson esclareceu que, após a
conclusão dos processos relacionados à viagem SBBq, o saldo da rubrica Base da UO APG
será dividido pelo número de alunos do Programa. 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
08/06/2022, às 12:03, 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 Karen Luise Lang, Professor(a), em
08/06/2022, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Jeferson Gomes da Silva, Coordenador(a),
em 08/06/2022, às 13:37, 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 Mariana de Almeida Rosa Rezende,
Usuário Externo, em 08/06/2022, às 13:51, 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, Professor(a),
em 10/06/2022, às 08:16, 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 10/06/2022, às 08:38, 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 0823839 e o código CRC 561F7E92.

Referência: Processo nº 23071.920304/2022-11 SEI nº 0823839
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