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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 32/2020

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PMBQBM – 29/10/2020

Realizou-se no dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, no período das 10h às 10h30min, 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 os Técnicos-Administra�vos em Educação Joicy da Fonseca
Guimarães e Oyama Eller Miranda. Ausente a professora Gabriella Freitas Ferreira devido à licença
maternidade. A professora Cibele Velloso Rodrigues encaminhou, por e-mail, os seguintes pontos de
pauta: 1)     Apreciação e deliberação das propostas de planos de curso das disciplinas de Ensino
Remoto Emergencial (ERE) do segundo semestre de 2020. Considerando as exigências da Resolução Nº
50/2020, aprovada pelo CONSU em 02/10/2020 em seu Art. 7º: “De acordo com o planejamento do
colegiado, referido no Art. 5º desta resolução, é de responsabilidade de cada docente, considerando sua
autonomia na condução do processo pedagógico, a elaboração da proposta de um plano de curso para
cada disciplina, a ser subme�do ao colegiado do PPG, no qual devem ser especificados: I. O cronograma
de todas as a�vidades a serem realizadas no âmbito da disciplina; II. As metodologias a serem u�lizadas,
explicitando as a�vidades síncronas e assíncronas propostas; III. A metodologia de avaliação de
rendimento a ser u�lizada; IV. A forma de apuração da frequência dos (as) discentes no ERE, que ocorrerá
a par�r da par�cipação nas a�vidades propostas e entrega de trabalhos”, a coordenadora local
apresentou as seguintes propostas de planos de curso das disciplinas de Ensino Remoto Emergencial
(ERE): 1) Introdução à Bioinformá�ca e suas Aplicações, ministrada no formato síncrono pelos docentes
Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes e com a colaboração do prof. João Eustáquio Antunes. A
coordenadora esclareceu que o plano atente a todas as exigências da Resolução 50/2020. A disciplina foi
aprovada por unanimidade pelo colegiado; 2) Sinalização Celular e Marcadores Tumorais, ministrada no
formato síncrono pela discente Raquel Tognon Ribeiro. A profa Cibele esclareceu que no plano falta citar
as referências bibliográficas. A disciplina foi aprovada mediante alteração do documento; e 3) Métodos
de Caracterização de Biomoléculas, ministrada no formato síncrono pelos docentes Ângelo Márcio Leite
Denadai, Jeferson Gomes da Silva e Karen Luise Lang. A coordenadora esclareceu que o plano atente a
todas as exigências da Resolução 50/2020. A disciplina foi aprovada por unanimidade pelo
colegiado. 2)     Informe sobre o encerramento da bolsa FAPEMIG da aluna de mestrado Maiara
Rodrigues Salvador. A Coordenadora do PMBqBM comunicou a todos que o encerramento da bolsa
FAPEMIG da aluna Maiara Rodrigues Salvador, com vigência até 10/2020, foi efe�vado pelo Setor de
Bolsas da UFMG. Além disso, informou também que, a fim de segurar a cota de bolsa a�va, o Setor de
Bolsas se pron�ficou a manter o nome da aluna no sistema Everest até fevereiro de 2021, conforme e-
mails enviados em 26 e 27 de outubro de 2020. 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 03/11/2020,
às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Oyama Eller Miranda, Servidor(a), em 03/11/2020, às
10:34, 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
03/11/2020, às 16:13, 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 Juliano Rocha Pereira, Servidor(a), em 04/11/2020, às
08:18, 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
04/11/2020, às 09:43, 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 Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, Professor(a), em
07/11/2020, às 20:15, 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 0188783 e o código CRC
0D9DD2D5.
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