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ATA Nº 19/2019 - REUNIÃO DO COLEGIADO LOCAL DO PROGRAMA
MULTICÊNTRICO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR - 22/08/2019

Realizou-se no dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezenove, às 8 horas, quinta-feira, na
UNIPAC, situada à Rua Jair Rodrigues Coelho 211 – Sala 708 - Vila Bretas, Governador
Valadares - MG, CEP 35032-200, a Reunião Ordinária do Colegiado Local do Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV).
A reunião foi presidida pela Coordenadora Local do Programa, professora Cibele Velloso
Rodrigues. Estiveram presentes os membros do Colegiado Local professoras Gabriella
Freitas Ferreira e Lucia Alves de Oliveira Fraga, o representante do corpo discente Juliano
Rocha Pereira (Titular) e o Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda.
Justificou a ausência a professora Sandra Bertelli Ribeiro de Castro. A professora Cibele
Velloso Rodrigues deu início à reunião pelos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação ad
referendum pelo Colegiado Geral do PMBqBM para que o professor Ângelo Márcio Leite
Denadai oriente mais um aluno até o final de 2019. A profa. Cibele informou a todos que foi
aprovado ad referendum pelo Colegiado Geral do PMBqBM o Ofício do professor Ângelo
Márcio Leite Denadai solicitando a permissão para orientar mais um aluno até o final de
2019. 2) Publicação da homologação do resultado final do processo de seleção para
ingresso no curso de doutorado por fluxo contínuo, conforme Edital 01/2019. A
Coordenação do PMBqBM comunicou a todos que, em 8 de julho de 2019, foi publicada a
homologação do resultado final do processo de seleção para ingresso no curso de doutorado
por fluxo contínuo, conforme o Edital 01/2019, tendo sido aprovada a candidata Elaine
Carlos Scherrer Ramos, que obteve nota final igual a 9,1. 3) Comunicado sobre a efetivação
de matrícula das discentes Kátia Maria de Oliveira Almeida e Elaine Carlos Scherrer Ramos
no curso de doutorado. A profa. Cibele informou aos membros do Colegiado local a
efetivação de matrícula no segundo semestre de 2019 das discentes Kátia Maria de Oliveira
Almeida e Elaine Carlos Scherrer Ramos no curso de doutorado no PMBqBM. 4) Informação
sobre a implementação de bolsas PBPG/UFJF para os discentes Emanuel Almeida Moreira
de Oliveira e Kátia Maria de Oliveira Almeida. A Coordenação do PMBqBM comunicou a
todos que foram implementadas duas cotas de bolsas PBPG/UFJF, sendo uma de mestrado
ao discente Emanuel Almeida Moreira de Oliveira, com vigência de 01/08/2019 a 31/07/2021,
e a outra de doutorado à aluna Kátia Maria de Oliveira Almeida, com vigência de 01/08/2019
a 31/07/2021. 5) Homologação do resultado do concurso referente ao processo seletivo
simplificado para professor visitante, conforme edital 060/2019, seleção nº 008, em
18/07/2019. A profa. Cibele informou a todos que foi publicado pela Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas, no dia 18 de julho de 2019, o resultado do concurso referente ao processo de
seleção nº 008 para professor visitante, conforme Edital 060/2019. Após a prova de avaliação
do plano de trabalho, foram aprovados três candidatos, com a seguinte classificação: Miguel
Angel Chávez Fumagalli (1º); Maurício Pena Cunha (2º) e Maria Aparecida de Souza
(3º). 6) Apreciação e homologação dos relatórios de atividades estágio docência dos
discentes: Juliano Rocha Pereira (Ativ. Didáticas IV); Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz
(Ativ. Didáticas IV); Jenifer Carvalho Grossi (Ativ. Didáticas III); Juliane de Carvalho
Albuquerque (Ativ. Didáticas III e IV). Todos esses documentos foram analisados pela
Profa. Gabriella Freitas Ferreira. Após apreciação dos relatórios de atividades estágio
docência apresentados pelos discentes Jenifer Carvalho Grossi (Atividades Didáticas III –
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realizada no período de 11/03/2019 a 08/07/2019, com carga horária de 85 horas), Juliane de
Carvalho Albuquerque (Atividades Didáticas III – realizada no período de 18/03/2019 a
08/07/2019, com carga horária de 45 horas  e Atividades Didáticas IV – realizada no período
de 18/03/2019 a 08/07/2019, com carga horária de 45 horas), Juliano Rocha Pereira
(Atividades Didáticas IV – realizada no período de 11/03/2019 a 16/07/2019, com carga
horária de 45 horas) e Nilcemar Rodrigues Cruz (Atividades Didáticas IV – realizada no
período de agosto de 2018 a julho de 2019, com carga horária de 60 horas), e ambos
verificados e analisados pela profa. Gabriella Freitas Ferreira, todos eles foram homologados
pelos membros do Colegiado local. 7) Informação sobre o lançamento do Edital 01/2019 e
do edital complementar do PMBqBM/UFJF-GV referentes ao concurso de seleção de alunos
regulares com ingresso previsto para 2020. A Coordenadora, profa. Cibele, informou a
todos sobre o lançamento do Edital 01/2019, pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e
Biologia Molecular (SBBq), e do edital complementar, pelo PMBqBM/UFJF-GV, referentes ao
Exame de Seleção de Candidatos ao Mestrado e Doutorado junto ao Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, sendo que as
inscrições serão realizadas no período de 2 de setembro a 1º de outubro de 2019 e as provas
A e B serão aplicadas no dia 4 de novembro de 2019. Comunicou ainda que foram ofertadas
3 (vagas) vagas para o mestrado e 2 (duas) vagas para o cadastro de reserva, sendo uma para
o mestrado e outra para doutorado. 8) Homologação do resultado da discente Paloma
Esteves de Carvalho no exame de qualificação de Mestrado ocorrido em 15 de agosto de
2019. A Coordenação do PMBqBM informou a todos sobre a aprovação da aluna Paloma
Esteves de Carvalho no exame de qualificação de mestrado realizado no dia 15 de agosto de
2019 e, dessa forma, foi homologado esse resultado pelo Colegiado local. 9) Homologação da
RN 02/2019 - PMBqBM/UFJF-GV, resolução regulamentadora dos critérios de pontuação
para prova de títulos, pelo Conselho da Unidade do Instituto de Ciências da Vida (ICV) em
08/07/2019, conforme Ata nº 24. A Coordenadora Cibele comunicou a todos que a
Resolução Normativa 02/2019 – PMBqBM/UFJF-GV foi aprovada pelo Conselho da Unidade
do Instituto de Ciências da Vida (ICV) em 8 de julho de 2019, conforme Ata nº 24
anexa. 10) Apreciação e aprovação da prorrogação do prazo para a defesa de dissertação de
mestrado do Domício Antônio da Costa Júnior. Após a apreciação da solicitação de
prorrogação do prazo para a defesa de dissertação de mestrado, encaminhada pelo aluno
Domício Antônio da Costa Júnior, foi aprovado, por unanimidade, o prazo de 29 (vinte e
nove) dias a mais para a sua defesa, que acontecerá em 1º de novembro de
2019. 11) Apreciação e homologação da proposta de banca de dissertação de mestrado do
discente Domício Antônio da Costa Júnior. Após apreciação da proposta de banca
examinadora de dissertação de mestrado do aluno Domício Antônio da Costa Júnior,
encaminhada pela profa. Cibele Velloso Rodrigues, foi homologada por unanimidade, pelos
membros do Colegiado local, a referida banca, composta pelos seguintes membros: Dra.
Cibele Velloso Rodrigues (Orientadora e Presidente da Banca), Dra. Raquel Tognon Ribeiro
(Membro Titular Interno), Dr. André Rolim Belisário (Membro Titular Externo), Dra. Célia
Maria da Silva (Membro Suplente Externo) e Dra. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes
(Membro Suplente Interno). Dessa forma, o Colegiado local homologa a referida defesa de
dissertação de mestrado, que será realizada em 1º de novembro de 2019, às 8h30, no
auditório da UNIPAC. 12)  Redefinição dos prazos para submissão das propostas de bancas
de defesa de Mestrado e Doutorado ao Colegiado local e posteriormente ao Geral para
análises (modificação do regulamento interno). Para ciência de todos, em reunião com o
Colegiado Geral do PMBqBM durante a 48ª Reunião Anual da SBBq, ficou determinado que
antes das defesas de Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado serem realizadas, a
Coordenação Local deverá enviar por e-mail um ofício para a Coordenação Geral com os
nomes dos membros da banca examinadora com justificativa e link para o lattes para
aprovação final. Dessa forma, o prazo para o envio da banca examinadora para aprovação
final da Coordenação Geral será de 60 dias antes da data agendada para as
defesas. 13) Esclarecimentos da PROPP sobre a figura do orientador e do coorientador e a
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participação remota desses em bancas de defesa. O Art. 31, do Regimento Geral da Pós-
Graduação da UFJF diz que: “Cada aluno regular terá professor orientador e, em casos
pertinentes, coorientador”. Além disso, o Art. 38 desse regimento estabelece a participação
obrigatória do orientador e coorientador na banca, quando oficialmente instituídos. O
coorientador poderá, excepcionalmente, participar remotamente e, se for pertencente ao
PPG, será necessária a aprovação prévia do Colegiado. A Ata da reunião que fizer esta
autorização deverá ser anexada à ata da defesa quando do encaminhamento do processo de
homologação. Adicionalmente, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP)
esclarece o fato de que o presidente da banca não pode participar remotamente. É o
próprio PPG que escolhe o Presidente da banca. Não é necessário que o presidente seja o
orientador ou coorientador nem que seja do próprio Programa (membro titular interno).
14) Esclarecimentos sobre o aproveitamento de créditos em disciplinas regulares obtidos
por alunos em programas de Pós-Graduação. O Art. 15 do Regimento Geral da Pós-
Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora expressa que: “Os Regimentos dos PPGs
podem prever aproveitamento de créditos anteriormente obtidos por alunos em outros
Programas de Pós-Graduação stricto sensu recomendados pela CAPES”, e no § 3º comenta
que: “Os Regimentos dos PPGs definirão o limite máximo de créditos aceitos, que não
poderão ultrapassar 2/3 dos créditos mínimos exigidos pelo curso da UFJF. Portanto, no
caso dos alunos que concluíram o mestrado no PMBqBM, só poderão ser aceitos 26 (vinte e
seis) créditos em disciplinas regulares no curso de doutorado no PMBqBM, baseados nos 40
(quarenta) créditos mínimos exigidos atualmente. 15) Informação sobre a abertura de mais
uma vaga pela profa. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes para o edital de doutorado
por fluxo contínuo. A Coordenadora local informou a todos sobre a abertura de uma vaga
para o edital de doutorado por fluxo contínuo pela professora Michelle Bueno de Moura
Pereira Antunes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Oyama Eller
Miranda, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Oyama Eller Miranda, Servidor(a), em
28/08/2019, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucia Alves de Oliveira Fraga,
Professor(a), em 28/08/2019, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues, Servidor(a), em
28/08/2019, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriella Freitas Ferreira, Professor(a),
em 02/09/2019, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Rocha Pereira, Servidor(a), em
05/09/2019, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código
verificador 0014405 e o código CRC E8F529C6.
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