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MOLECULAR – 24/03/2022

Realizou-se no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e dois, quinta-feira, no
período das 12h às 16h, a reunião extraordinária, de forma remota e com votação
assíncrona, conforme Resolução nº 001/2020-CSPP, do Colegiado Local do Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV).
Participaram remotamente o Coordenador Local do PMBqBM, professor Jeferson Gomes da
Silva, os membros do Colegiado Local, professoras Cibele Velloso Rodrigues e Gabriella
Freitas Ferreira, as representantes do corpo docente, professoras Lucia Alves de Oliveira
Fraga (1ª suplente) e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro (2ª suplente), a representante do
corpo discente, Mariana de Almeida Rosa Rezende (titular), e o Técnico-Administrativo em
Educação, Oyama Eller Miranda. O Coordenador Local do Programa, Prof. Jeferson Gomes
da Silva, encaminhou por e-mail, em 22 de março, os seguintes pontos de
pauta: 1) Apreciação e homologação do pedido de prorrogação de prazo para a
qualificação de doutorado da aluna Elaine Carlos Scherrer Ramos. Após análise pelos
membros do Colegiado Administrativo Local do PMBqBM, a solicitação de prorrogação de
prazo de qualificação de doutorado da estudante Elaine Carlos Scherrer Ramos, prevista
para 5 de agosto de 2022, encaminhada pela orientadora professora Sandra Bertelli Ribeiro
de Castro em 17 de março de 2022, foi aprovada por unanimidade (5 votos). O voto da
professora Sandra Bertelli não foi contabilizado nesta situação por se tratar da proponente
do pedido. O pedido foi justificado na necessidade de mais tempo para a conclusão dos
experimentos que estavam previstos no projeto da discente e que foram paralisados
durante a pandemia. A prorrogação da qualificação de doutorado da discente será por mais
180 (cento e oitenta) dias, sendo a nova data prevista para a qualificação até
05/02/2023. 2) Apreciação e homologação dos membros da banca indicados para defesa de
tese de doutorado da aluna Eloisa Helena Medeiros Cunha. Após análise pelos membros do
Colegiado Administrativo Local do PMBqBM, a proposta de banca da discente Eloisa
Helena Medeiros Cunha, orientanda da profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga, a ser realizada
por webconferência no dia 3 de junho de 2022, às 13 horas, composta dos membros Lúcia
Alves de Oliveira Fraga (Orientadora e Presidente da Banca), Dirce Ribeiro de Oliveira
(Coorientadora), Juliana de Assis Silva Gomes Estanislau (Membro Titular Externo), Roberta
Olmo Pinheiro (Membro Titular Externo), Pauline Martins Leite Borges (Membro Titular
Interno), Sandra Bertelli Ribeiro de Castro (Membro Titular Interno), Caio Cesar de Souza
Alves (Suplente Externo), Andréa Teixeira de Carvalho (Suplente Externo), Gabriella Freitas
Ferreira (Suplente Interno), Marcelo Nagem Valério de Oliveira (Suplente Interno), foi
aprovada por unanimidade (5 votos). O voto da professora Lucia não foi contabilizado nesta
situação por se tratar da proponente do pedido. A banca homologada neste Colegiado será
encaminhada para avaliação do Colegiado Geral do PMBqBM. 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
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25/03/2022, às 10:57, 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 Jeferson Gomes da Silva, Coordenador(a),
em 25/03/2022, às 11:59, 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 25/03/2022, às 13:26, 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, Servidor(a), em
29/03/2022, às 08:24, 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,
Usuário Externo, em 30/03/2022, às 15:22, 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 0721953 e o código CRC 1CD3AFDA.
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