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Realizou-se no dia cinco de julho de dois mil e vinte e dois, terça-feira, no período das
14h30 às 15h30, de forma presencial, na sala 708, no prédio da UNIPAC, a reunião
extraordinária do Colegiado Local do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). Participaram o Coordenador Local
do PMBqBM, professor Jeferson Gomes da Silva, a Vice-coordenadora, professora Michelle
Bueno de Moura Pereira Antunes, os membros do Colegiado Local, professoras Cibele
Velloso Rodrigues e Karen Luise Lang, a representante do corpo discente, Mariana de
Almeida Rosa Rezende (titular), e o Técnico-Administrativo em Educação, Oyama Eller
Miranda. Justificaram a ausência a professora Gabriella Freitas Ferreira, por estar de férias, e
a professora Lucia Alves de Oliveira Fraga, por estar com Covid-19. O Coordenador Local do
Programa, Prof. Jeferson Gomes da Silva, encaminhou em 4 de julho os seguintes pontos de
pauta: 1) Análise da proposta de banca examinadora de dissertação de mestrado da aluna
Ana Carolina Menezes Mendonça Valente encaminhada pela Profa. Raquel. Após consulta
aos membros do Colegiado Local sobre a análise da proposta de banca examinadora de
dissertação de mestrado da estudante Ana Carolina Menezes Mendonça Valente,
encaminhada pela professora Raquel Tognon Ribeiro em 27 de junho de 2022, foi aprovada
por unanimidade a referida banca, que será encaminhada ao Colegiado Geral do PMBqBM
para homologação final. Segundo essa proposta, a defesa será realizada de forma não
presencial no dia 26 de agosto de 2022, às 8 horas. 2) Análise do pedido da Profa. Cibele
solicitando a prorrogação de prazo para a qualificação de mestrado do aluno João Paulo
Moreira Rigueira. Após consulta aos membros do Colegiado Local sobre o pedido de
prorrogação de prazo para a qualificação de mestrado do estudante João Paulo Moreira
Rigueira, prevista para setembro de 2022, enviado pela profa. Cibele Velloso Rodrigues em 28
de junho de 2022, foi aprovado por unanimidade a prorrogação de mais 180 (cento e oitenta
dias). A profa. Cibele justificou que “diante do período de Emergência de Saúde Pública
causada pela pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19), as atividades de pesquisa e coleta de
dados pelo pós-graduando não puderam ser realizadas junto da instituição parceira, a
Fundação Hemominas, cabendo ressaltar que ainda está pendente a autorização para a
realização dessas mesmas atividades, essenciais para produção de resultados a serem
analisados e discutidos. O discente possui apenas resultados parciais de avaliações
laboratoriais que, do ponto de vista acadêmico são insuficientes para qualificação do
Mestrado. Como a etapa pendente trata-se da avaliação clínica de participantes do estudo
que será realizada no serviço parceiro à medida que os participantes são atendidos na
rotina de sua assistência, será necessária a prorrogação por um período de 6 meses (180
dias), conforme disposto na Resolução da UFJF Nº 28/2021-CSPP”. 3) Análise da proposta
de banca examinadora de qualificação de doutorado da aluna Jenifer Carvalho Grossi
enviada pelo Prof. Jeferson. Após consulta aos membros do Colegiado Local sobre a análise
da proposta de banca examinadora de qualificação de mestrado da estudante Jenifer
Carvalho Grossi, encaminhada pelo professor Jeferson Gomes da Silva em 28 de junho de
2022, foi aprovada por unanimidade a referida banca. Segundo essa proposta, a qualificação
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de doutorado será realizada de forma não presencial no dia 31 de agosto de 2022, às 14
horas. 4) Análise da proposta do Calendário Acadêmico do PMBqBM para o 2º semestre de
2022. O Coordenador prof. Jeferson apresentou a proposta do Calendário acadêmico para o
2º semestre de 2022 aos membros do Colegiado Local. O prof. Jeferson destacou as seguintes
datas importantes: 25 e 26 de julho, período de matrícula dos novatos e veteranos nas
disciplinas a serem ofertadas no 2º semestre de 2022, 8 de agosto de 2022, início das aulas no
2º semestre de 2022 e 14 de dezembro, término das aulas das disciplinas no 2º semestre de
2022. Após esses informes e detalhes, o Calendário acadêmico para o 2º semestre de 2022 foi
aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado Local do PMBqBM. 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
06/07/2022, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Karen Luise Lang, Professor(a), em
06/07/2022, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Mariana de Almeida Rosa Rezende,
Usuário Externo, em 06/07/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Cibele Velloso Rodrigues, Professor(a),
em 06/07/2022, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Gomes da Silva, Coordenador(a),
em 18/07/2022, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Bueno de Moura Pereira
Antunes, Coordenador(a), em 18/07/2022, às 13:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

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 0858104 e o código CRC CA2E0D3D.

Referência: Processo nº 23071.923509/2022-97 SEI nº 0858104
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