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Realizou-se no dia trinta de abril de dois mil e vinte e um, no período das 9h às 11h, sexta-
feira, a Reunião Extraordinária e em caráter excepcional, por Webconferência na plataforma
Google Meet, conforme Resolução nº 001/2020-CSPP, do Colegiado Local do Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV).
A reunião foi gravada e conduzida pela Coordenadora Local do Programa, professora Cibele
Velloso Rodrigues. Participaram remotamente os membros do Colegiado Local professoras
Gabriella Freitas Ferreira e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, a representante docente Karen
Luise Lang (1ª suplente), a representante do corpo discente Ana Carolina Menezes
Mendonça Valente (titular) e o Técnico-Administrativo em Educação Oyama Eller Miranda.
A profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga justificou sua ausência. A professora Cibele Velloso
Rodrigues deu início à reunião com os seguintes pontos de pauta, encaminhados a todos
por e-mail: 1) Informe: prorrogação da qualificação de doutorado da estudante Eloisa
Helena Medeiros Cunha. A Coordenadora Cibele informou a todos sobre a prorrogação ad
referendum da data de qualificação de doutorado da aluna Eloisa Helena Medeiros Cunha
para o dia 6 de maio de 2021, às 14 horas, justificada por motivo de infecção por SARs-COV2,
com a mesma composição da banca examinadora, aprovada anteriormente pelo Colegiado
Local. A estudante comprovou a COVID-19 através do atestado médico enviado à Secretaria
do PMBqBM em 23 de março de 2021. 2) Apreciação e homologação do relatório de estágio
docência da disciplina Atividades Didáticas III apresentado pelo discente Domício Antônio
da Costa Júnior. Após análise e parecer favorável pela profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga,
em 26 de março de 2021, do relatório de estágio docência de Atividades Didáticas III
apresentado pelo discente Domício Antônio da Costa Júnior, onde o mesmo cumpriu a
carga horária de 30 horas no período de 14 de dezembro de 2020 a 15 de março de 2021
acompanhando a disciplina Genética Humana de responsabilidade da profa. Cibele Velloso
Rodrigues, foi aprovado por todos os membros o parecer enviado pela profa. Lucia e, dessa
forma, foi homologado pelo Colegiado Local o referido relatório de estágio docência do
Domício. 3) Análise e deliberação da banca de qualificação de doutorado do discente
Juliano Rocha Pereira.  Houve análise pelos membros do colegiado dos currículos Lattes dos
membros da banca de qualificação de doutorado proposta pelo orientador Prof. Ângelo
Márcio Leite Denadai  e pelo discente Juliano Rocha Pereira, encaminhada em 13 de abril
de 2021, com previsão  para o dia 30 de junho de 2021, às 8 horas e 30 minutos, com o
trabalho intitulado “Produção, caracterização reológica e coloidal de goma xantana
biossintetizada a partir de resíduo de cervejarias artesanais e uso como sistema de liberação
controlada de sulfadiazina”. O colegiado deliberou o seguinte: reprovar a indicação da Dra.
Priscila Lima Sequetto como membro titular por entender que seu currículo não apresenta
requisitos mínimos para participação como titular numa banca de qualificação no
momento. Os membros também salientaram que a Dra. Monique Ellen Torres da Silva
apresenta situação semelhante. 4) Orientações do CRITT e análise e homologação do
pedido do prof. Ângelo Márcio Leite Denadai para a realização da qualificação de
doutorado do aluno Juliano Rocha Pereira de forma sigilosa. A Coordenadora Cibele
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esclareceu sobre o pedido do prof. Ângelo Márcio Leite Denadai para a realização do exame
de qualificação de doutorado de forma sigilosa do estudante Juliano Rocha Pereira, pedido
feito pelo OFÍCIO/SEI Nº 91/2021, Processo nº 23071.909615/2021-42, encaminhado em 5 de
abril de 2021. Após consulta à Coordenação geral do PMBqBM para verificar se existia algum
regulamento que tratasse sobre banca em sigilo, foi orientado que fosse analisada a
justificativa para a defesa sob sigilo pelo colegiado local e que também o Núcleo de inovação
e tecnologia da UFJF fosse consultado. Na consulta, o Centro Regional de Inovação e
Transferência de Tecnologia – CRITT - enviou um modelo de termo de sigilo que deverá ser
preenchido e coletado assinatura para cada membro da banca incluindo titulares e
suplentes. Tais termos deverão ser encaminhados à secretaria do curso com prazo de até
cinco dias antes da data do exame de qualificação. Após essas considerações e análise da
justificativa, foi aprovado por unanimidade o referido pedido. 5) Homologação da
aprovação do estudante Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth na defesa de dissertação de
mestrado. A Coordenadora Cibele informou aos membros do Colegiado Local que o aluno
Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth, orientando da profa. Gabriella Freitas Ferreira, foi
aprovado na defesa da dissertação de mestrado ocorrida no dia 6 de abril de 2021, às 8h30.
Dessa forma, após consulta aos membros do Colegiado Local do PMBqBM, foi homologada
por unanimidade a referida defesa. 6) Homologação da aprovação do estudante Márcio
Luís Moreira de Souza na defesa de tese de doutorado. A Coordenadora Cibele informou aos
membros do Colegiado Local que o aluno Márcio Luís Moreira de Souza, orientando da
profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga e coorientado pela profa. Cibele Velloso Rodrigues, foi
aprovado na defesa da tese de doutorado ocorrida no dia 29 de abril de 2021, às 14h. Dessa
forma, após consulta aos membros do Colegiado Local do PMBqBM, foi homologada por
unanimidade a referida defesa. 7) Nomeação de docente para representar a coordenação
do PMBqBM. Em virtude das férias coincidentes da Coordenadora e do Vice-coordenador
do PMBqBM, o Colegiado Local nomeou a profa. Sandra Bertelli Ribeiro de Castro para
representar a coordenação no período de 5 a 15 de maio de 2021. Além disso, na
impossibilidade da participação da profa. Sandra em algum evento do PMBqBM nesse
período, a profa. Karen se prontificou a substituí-la. 8) Deliberação sobre a indicação de
tese ou dissertação defendida em 2020 para o Colegiado Geral. A profa. Cibele explanou
sobre o pedido do colegiado geral para indicar a melhor tese e a melhor dissertação do ano
de 2020. O prazo para envio pelos orientadores foi dia 19/04 e o prazo para envio ao
colegiado geral foi dia 30/04. O colegiado geral receberá indicações de todas as IES
associadas e selecionará a melhor tese que será indicada ao prêmio Capes de Tese e a
melhor dissertação. A orientadora Profa. Cibele foi a única que respondeu a essa solicitação
indicando a tese de doutorado da egressa Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz. Os membros
avaliaram a justificativa redigida pela egressa e, por unanimidade, aprovaram a indicação da
tese ao Colegiado Geral. Na ocasião, a Profa. Gabriella sugeriu um edital anual para seleção
da melhor tese e dissertação com premiação. 9) Informes gerais. Sobre os EPI’s: A
Coordenadora Cibele informou a todos que os EPI’s adquiridos por verba cedida do ICV
deverão ser entregues em breve e que foi feita uma previsão de uso mensal desses
equipamentos. Notícias da PROPP: comentou sobre os cortes no orçamento da Instituição
com redução de 35% nos valores distribuídos entre extensão, graduação e pesquisa.
Informou sobre a adesão da UFJF à plataforma do MEC, Carolina Bori, para revalidação de
título de graduação e reconhecimento de diplomas de pós-graduação e que a Resolução
será avaliada pelo CONSU. Da mesma forma, salientou sobre a Resolução de política de
cotas na pós-graduação que será discutida pelos coordenadores no Fórum da PROPP e
posteriormente encaminhada a proposta aos colegiados para discussão. A coordenadora
lembrou aos presentes sobre o senso dos laboratórios 2021 orientando que os supervisores
de cada laboratório, que atenda ao PMBqBM, deverão cadastrar o respectivo laboratório no
SIGA. Sobre SBBq 2021: Disse que o evento acontecerá no período de 4 a 8 de outubro de
2021 com previsão de dias anteriores para reuniões do PMBqBM e apresentações de
resultados dos projetos e que será em formato virtual. Sobre a autorização dos projetos:
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enfatizou sobre a regularização de alteração de projetos para adequação, deve ser enviado
ao colegiado local com justificativa, que encaminhará a mudança ao colegiado geral e que o
estudante e orientador devem então alterar no SIAD. Pediu que os projetos que necessitem
de autorizações especiais para o seu desenvolvimento, como por exemplo autorização do
comitê de ética em pesquisa animal ou humana, devem ser solicitadas e somente após isso
poderão ser desenvolvidos. Que esta autorização deve constar em todas as publicações e
nas dissertações ou teses referentes. Que não se deve iniciar nenhum trabalho sem a devida
autorização e que não se pode usar mesmo que dados secundários ou amostras de
biorepositório de projetos anteriores sem a devida autorização do órgão competente. Que
ausência dessa autorização pode incorrer em processo civil e penal. Ficou decidido que a
coordenadora irá encaminhar a todos os professores e estudantes essas orientações. 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
03/05/2021, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente, Usuário Externo, em 03/05/2021, às 12:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues,
Coordenador(a), em 05/05/2021, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karen Luise Lang, Professor(a), em
10/05/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Bertelli Ribeiro de Castro,
Professor(a), em 10/05/2021, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriella Freitas Ferreira, Professor(a),
em 11/05/2021, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0343388 e o código CRC 320F5371.

Referência: Processo nº 23071.911920/2021-81 SEI nº 0343388
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