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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 28/2020 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PROGRAMA
MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR  – 16/07/2020

Realizou-se no dezesseis de julho de dois mil e vinte, no período das 10h20 às 11h30, quinta-feira, a
Reunião Extraordinária e 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, o representante do corpo
discente Juliano Rocha Pereira (Titular) e a Técnica-Administra�vo em Educação Joicy da Fonseca
Guimarães. Ausente a professora Gabriella Freitas Ferreira devido à licença maternidade. A profa. Sandra
par�cipou como ouvinte porque está em período de férias e não votou. A professora Cibele Velloso
Rodrigues encaminhou, por e-mail, os seguintes pontos de pauta: 1) Análise e deliberação do calendário
da con�nuidade das aulas remotas do primeiro semestre 2020 e início do segundo semestre 2020 no
mês de novembro com término em fevereiro 2021. A professora Cibele esclareceu sobre a importância
de dar andamento as a�vidades da PG para evitar mais prejuízos aos alunos. A professora Sandra relatou
que a disciplina Bases Moleculares da Imunomodulação é ofertada em parceria com outros professores.
Caso esses professores não consigam conciliar com as a�vidades da graduação, a disciplina não será
ofertada em 2/2020. Se os demais professores concordarem, ela será ofertada. A professora Cibele
esclareceu para o segundo semestre a coordenação pretende fazer uma consulta prévia aos estudantes
para verificar a pretensão de matrícula e a possibilidade de sobrepor a oferta das disciplinas sem
prejudicar os alunos. O representante discente Juliano perguntou se as aulas serão gravadas. A professora
Cibele esclareceu ao discente que as aulas não serão gravadas pois será usada a plataforma RPS do SIGA.
A professora Sandra informou que existe a possibilidade de gravação mediante autorização do(s)
docente(s) da disciplina. E a professora Cibele pediu para a professora Sandra verificar se realmente o
sistema permite gravação, pois se houver possibilidade vai informar aos docentes sobre a autonomia
quanto a gravar ou não as aulas. A professora Sandra manifestou preocupação com a demora no retorno
das a�vidades laboratoriais e disse temer que depois haja uma pressão para que os experimentos sejam
realizados em prazo muito curto. A professora Cibele esclareceu que para a disciplinas com carga horária
prá�ca, os respec�vos docentes têm as opções de transformar a parte prá�ca em teórica, recusar
concluir a disciplina ou ofertar somente a parte teórica deixando a prá�ca para depois da pandemia. A
professora Cibele manifestou preocupação com a não prorrogação das bolsas e com o risco de
contaminação com o retorno dos experimentos em laboratórios e com quem trabalha com coleta.  A
professora Lucia destacou que a coleta de material de paciente foi muito reduzida. Será necessário usar o
material já coletado para con�nuação dos projetos. A professora Cibele acrescentou que é necessário
diminuir o máximo da ansiedade do aluno e o cumprimento dos créditos é um passo grande para ajudar
o aluno. A professora Sandra argumentou que a universidade precisará repensar os prazos pois a
pesquisa exige tempo. Destacou que é necessário um planejamento para não haver uma cobrança
imediata. A professora Cibele esclareceu que há manifestos de todos os PPGs sendo enviados à Capes.
 Finalmente, a professora Cibele perguntou aos presentes se concordam com a manutenção do
calendário. A professora Lucia sugeriu votar somente o calendário do 1º semestre e aguardar proposta de
professores e alunos para votar o calendário do segundo semestre.  Os presentes aprovaram por
unanimidade o Calendário do 1º semestre de 2020 e decidiram que antes da aprovação do calendário do
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2º semestre será feita uma consulta prévia aos discentes e docentes. 2) Análise e deliberação das
propostas de aulas remotas das disciplinas do primeiro semestre 2020 (Redação Cien�fica, Bioquímica,
Biologia Molecular, Animais de Laboratório: Manejo É�co. A professora Cibele informou que todos os
planos de disciplinas apresentados à Coordenação Local estavam em conformidade com a resolução
25/2020 do CONSU rela�va ao Ensino Remoto Emergencial na PG da UFJF. Todos os planos apresentados
foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado. 3) Análise e deliberação do termo de concordância
para discentes. A professora Cibele informou que o termo de concordância para discentes foi elaborado e
será enviado junto com o calendário e com o plano de aulas. Para o início das aulas é preciso que todos
os alunos assinem o termo, manifestando concordância com as condições de funcionamento do Ensino
Remoto Emergencial (ERE). O colegiado aprovou o termo por unanimidade. 4) Análise e deliberação da
proposta para o Plano de Necessidades do PMBqBM. A professora Cibele esclareceu que a elaboração o
Plano de Necessidades do PMBqBM é uma demanda apresentada pela Direção Geral do campus. Os
documentos já elaborados foram enviados para os professores. Todos os presentes concordaram com o
que foi solicitado para o PMBqBM e o plano foi aprovado por unanimidade. 5) Informe do pedido de
prorrogação das bolsas das cotas da UFJF por três meses para alunos Queila da Silva Rosa Bragança,
Emanuel Almeida Moreira de Oliveira e Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth. A professora Cibele informou
que os pedidos de prorrogação das bolsas dos alunos Queila da Silva Rosa Bragança, Emanuel Almeida
Moreira de Oliveira e Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth foram enviados ao setor de bolsas da UFJF. A
servidora Joicy informou que o setor de bolsas respondeu que não há previsão de prorrogação das bolsas
e que a informação foi encaminhada por e-mail aos alunos interessados e respec�vos orientadores. 6)
Vagas para seleção de 2020/2021 no edital para cursos de mestrado e doutorado. A professora Cibele
informou que o edital para seleção de alunos regulares do PMBqBM para o ano de 2021 está man�do. As
provas serão aplicadas remotamente. Foi solicitado pela professora Lucia 1 (uma) vaga para doutorado e
1 (uma) vaga de cadastro de reserva para mestrado. Será concedido novo período para consulta aos
professores em relação às vagas de cadastro de reserva. 7) Informes Gerais. A professora Cibele informou
que provavelmente haverá distribuição de verba para consumo do ICV, mas não há certeza. Para
aquisição de EPIs haverá outra dotação para a Pós-Graduação via APG. Não se sabe o valor ainda. Parte
dela será dotada para EPI. As 3ª e 4ª parcelas também serão dotadas. Será solicitado mudança de
dotação para aquisição de material permanente com a verba. A verba também poderá ser usada para
pagamento de publicação. 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 20/07/2020,
às 09:00, 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 Juliano Rocha Pereira, Servidor(a), em 20/07/2020, às
09:13, 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 Cibele Velloso Rodrigues, Coordenador(a), em
20/07/2020, às 10:08, 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
20/07/2020, às 12:20, 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 0121732 e o código CRC
D9C61658.
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