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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 31/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PMBQBM – 02/10/2020

Realizou-se no dia dois de outubro de dois mil e vinte, no período das 15 às 16 horas, quinta-feira,
Reunião em caráter excepcional, por webconferência, conforme Resolução nº 001/2020-CSPP, do
Colegiado Local do Programa Mul�cêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular
(PMBqBM/UFJF-GV). A reunião foi conduzida pela Coordenadora Local do Programa, professora Cibele
Velloso Rodrigues. Par�ciparam remotamente os membros do Colegiado Local professoras Lucia Alves de
Oliveira Fraga e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, a representante do corpo discente Ana Carolina
Menezes (Suplente) e os Técnicos-Administra�vos em Educação Joicy da Fonseca Guimarães e Oyama
Eller Miranda. Par�ciparam como convidados a docente Raquel Tognon Ribeiro e o docente visitante
Maurício Peña Cunha. Ausente a professora Gabriella Freitas Ferreira devido à licença maternidade. A
professora Cibele Velloso Rodrigues encaminhou, por e-mail, os seguintes pontos de pauta que foram
discu�dos, analisados e deliberados pelos membros do colegiado ao longo da reunião conforme
abaixo: 1)     Análise e deliberação do Edital complementar de seleção PMBqBM Nº 02/2020. A
professora Cibele informou que o edital foi encaminhado por e-mail aos presentes e passou a palavra a
quem quisesse se manifestar sobre correções ou acréscimos. A professora Lucia, sugeriu re�rada da
expressão “de mestrado”, presente no art. 3º, parágrafo 3º, alínea b. Imediatamente a professora Cibele
editou o documento e re�rou a expressão. A professora Cibele acrescentou que o edital geral já foi
publicado, sugeriu divulgação para os candidatos. Informou também que será publicada uma resolução
subs�tu�va à RN 08 do PMBqBM com uma nova proposta de barema apresentada pelo Colegiado Geral.
Posto em votação, o edital Complementar de seleção PMBqBM Nº 02/2020 foi aprovado por
unanimidade pelos membros do colegiado. 2)     Análise e deliberação do período de Ensino Remoto
Emergencial (ERE) das disciplinas do segundo semestre de 2020, conforme Calendário Acadêmico. A
profa. Cibele apresentou a proposta de calendário do Ensino Remoto Emergencial (ERE) no PMBqBM: A
matrícula para o segundo semestre de 2020 ocorreria no período de 26 a 29 de outubro, com semestre
tendo início em 3 de novembro e final do semestre para 12 de fevereiro de 2021. A professora Cibele
argumentou que com esses prazos seria possível propor realizar as matrículas do primeiro semestre de
2021 no final de fevereiro e iniciar as aulas de 2021/1 em 01 de março de 2021. Colocada em votação, a
proposta de calendário para o ERE das disciplinas do segundo semestre de 2020 foi aprovada por
unanimidade pelo colegiado Local. 3)     Análise e deliberação da proposta de evento Tópicos Avançados
em Neuroquímica oferecido pelo professor Maurício Peña Cunha no segundo semestre de 2020. A
professora Cibele fez a leitura da programação do evento que foi agendado no calendário para os dias 09,
16 e 23 de novembro no horário de 13h às 18h. A coordenadora informou sobre uma coincidência de
horário com as aulas da disciplina de Sinalização Celular e Marcadores Tumorais (SINACEL) nos dias 16 e
23 de novembro ministrada pela professora Raquel Tognon. A profa Raquel concordou em alterar o
horário das aulas desses dias para o período de 8h às 11h para não coincidir com o horário do evento. A
professora Cibele solicitou ao professor Maurício estabelecer um período para realização das inscrições e
perguntou se ele conhece a platorma Even3 no endereço eletrônico even3.com.br, pela qual é possível
fazer a inscrição do evento. Acrescentou ainda que não sabe se essa plataforma é gratuita. O professor
Maurício informou que o público será limitado a 300 pessoas, que pesquisará sobre a plataforma Even3 e
definirá o período de inscrição e passará as informações para a secretaria em até uma semana para que
seja feita a divulgação do evento. O Colegiado aprovou por unanimidade o evento Tópicos Avançados em
Neuroquímica para os dias 09, 16 e 23 de novembro de 2020. 4)     Informe sobre a aprovação dos
nomes indicados para a composição da banca de defesa da aluna Maiara Rodrigues Salvador. A
Coordenadora Local do PMBqBM informou a todos que os nomes indicados para a composição da banca
de defesa da aluna Maiara Rodrigues Salvador, enviados pela Orientadora Karen Luise Lang, foram
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aprovados pela Comissão de Avaliação de Bancas do Programa Mul�cêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular, conforme e-mail enviado pela Secretária Geral do PMBqBM, em 24 de
setembro de 2020, contendo o parecer da referida banca. 5)     Informe sobre a aprovação ad
Referendum pelo Colegiado Geral da criação da disciplina opta�va Sinalização Celular e Marcadores
Tumorais. A profa. Cibele comunicou ao Colegiado Local que a criação da disciplina opta�va Sinalização
Celular e Marcadores Tumorais (SINACEL), a ser ofertada pela professora Raquel Tognon Ribeiro, foi
aprovada ad Referendum pelo Colegiado Geral do PMBqBM, conforme e-mail enviado em 9 de julho de
2020 pela Coordenadora Geral, Andrea Mara Macedo. Nesse e-mail, a Coordenadora Geral sugeriu que,
se essa disciplina for oferecida de maneira remota, que a professora Raquel Tognon Ribeiro avaliasse a
possibilidade de abrir algumas vagas para alunos de outras IES Associadas. 6)     Informe sobre a
aprovação ad Referendum pelo Colegiado Geral da prorrogação de defesa da aluna Maiara Rodrigues
Salvador. A Coordenadora informou sobre a aprovação ad Referendum pelo Colegiado Geral do PMBqBM
da prorrogação de defesa da aluna Maiara Rodrigues Salvador para o dia 27 de novembro de 2020,
conforme O�cio da SBBq nº 033/2020, em 3 de agosto de 2020. 7)     Informe sobre a aprovação ad
Referendum pelo Colegiado Geral da prorrogação de defesa da aluna Queila da Silva Rosa Bragança. A
Coordenadora informou sobre a aprovação ad Referendum pelo Colegiado Geral do PMBqBM da
prorrogação de defesa da aluna Queila da Silva Rosa Bragança para o dia 18 de setembro de 2020,
conforme O�cio da SBBq nº 033/2020, em 3 de agosto de 2020. 8)     Informe sobre as vagas ofertadas
para o Edital de Seleção PMBqBM 02/2020. A profa. Cibele informou aos presentes que serão ofertadas,
para o Edital de Seleção PMBqBM 02/2020, 5 (cinco) vagas, sendo 1 (uma) vaga para doutorado pela
professora Lucia Alves de Oliveira Fraga e 4 (quatro) vagas para o mestrado, des�nadas ao cadastro de
reserva, pelas docentes Lucia Alves de Oliveira Fraga, Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, Raquel
Tognon Ribeiro e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro. 9)     Informe sobre a prorrogação de bolsas
PBPG/UFJF por mais 3 (três) meses. A Coordenação do PMBqBM comunicou aos membros do Colegiado
Local que as bolsas de mestrado do Programa de Bolsas de Pós-Graduação dos alunos Emanuel Almeida
Moreira de Oliveira, Queila da Silva Rosa Bragança e Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth foram prorrogadas
por mais 3 (três) meses, conforme Portaria ad referendum nº 02/2020 - CSPP, de 24 de julho de 2020. 10) 
Informe sobre a prorrogação da validade do Edital 01/2019 de Seleção PMBqBM. A Coordenadora,
profa. Cibele, informou aos presentes sobre a prorrogação da validade do Edital 01/2019 de Seleção
PMBqBM. Esclareceu que os candidatos ao Mestrado e ao Doutorado ingressantes nesse edital poderão
realizar em caráter excepcional as matrículas até 31/12/2021, conforme O�cio da SBBq nº 36/2020,
enviado pela Coordenadora Geral do PMBqBM, Andrea Mara Macedo, em 14/08/2020. 11)  Informe
sobre a homologação do resultado do processo sele�vo simplificado para contratação temporária de
Professor Visitante. A Coordenação informou a todos sobre a homologação do resultado do processo
sele�vo simplificado para contratação temporária de Professor Visitante referente ao Edital nº 60/2019,
Seleção 8, Processo nº 23071.008684/2019-78, tendo sido contratado o 2º colocado Maurício Peña
Cunha, através da Portaria/SEI Nº 1361, de 27 de agosto de 2019, pela Pró-Reitora de Gestão de
Pessoas. 12)  Informe sobre a criação das disciplinas opta�vas Introdução à Bioinformá�ca e suas
Aplicações e Sinalização Celular e Marcadores Tumorais no SIGA. A professora Cibele comunicou ao
Colegiado Local que as disciplinas opta�vas Introdução à Bioinformá�ca e suas Aplicações (INFOBIO -
código: 2042027GV) e Sinalização Celular e Marcadores Tumorais (SINACEL - código: 2042028GV) foram
efe�vamente criadas no SIGA pela Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA). 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 Joicy da Fonseca Guimarães, Servidor(a), em 07/10/2020,
às 13:00, 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, Coordenador(a), em
08/10/2020, às 08:20, 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 Ana Carolina Menezes Mendonça Valente, Usuário
Externo, em 08/10/2020, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §

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
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1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, Professor(a), em
15/10/2020, às 10:20, 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
15/10/2020, às 20:13, 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 Raquel Tognon Ribeiro, Professor(a), em 22/10/2020, às
14:53, 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 Mauricio Peña Cunha, Usuário Externo, em 26/10/2020,
às 11:56, 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 Oyama Eller Miranda, Servidor(a), em 27/10/2020, às
09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 0167872 e o código CRC
C2B549B0.
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