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ATA Nº 57/2022 - REUNIÃO DO COLEGIADO LOCAL DO PROGRAMA
MULTICÊNTRICO DE PÓSGRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR

– 10/02/2022

Realizou-se no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois, quinta-feira, por
Webconferência, via plataforma Google Meet, conforme Resolução nº 001/2020-CSPP, no
período das 8h às 9h, a reunião do Colegiado Local do Programa Multicêntrico de Pós-
Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV). Participaram
remotamente o Coordenador Local do PMBqBM, professor Jeferson Gomes da Silva, a Vice-
coordenadora Local do PMBqBM, Profa. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, os
membros do Colegiado Local, professoras Gabriella Freitas Ferreira e Karen Luise Lang, a
representante docente suplente, Profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga (1ª suplente), a
representante do corpo discente, Mariana de Almeida Rosa Rezende (titular), e o Técnico-
Administrativo em Educação, Oyama Eller Miranda. A Profa. Cibele Velloso Rodrigues
justificou sua ausência. O Coordenador Local do Programa, Prof. Jeferson Gomes da Silva,
encaminhou por e-mail, em 8 de fevereiro, os seguintes pontos de pauta: 1) Informes:
Aprovação da aluna Ana Carolina Menezes Mendonça Valente na qualificação de
mestrado. O Prof. Jeferson informou aos presentes que a aluna Ana Carolina Menezes
Mendonça Valente, orientada pela Profa. Raquel Tognon Ribeiro, foi aprovada na sua
qualificação de mestrado ocorrida no dia 14/01/2022. Aprovação do aluno Emanuel
Almeida Moreira de Oliveira na defesa de mestrado. O Prof. Jeferson informou aos
membros do Colegiado Local que o aluno Emanuel Almeida Moreira de Oliveira, orientado
pela Profa. Karen Luise Lang, foi aprovado na defesa da dissertação de mestrado realizada
no dia 24/01/2022. Prorrogação do contrato de trabalho do Prof. visitante Maurício Peña
Cunha para o período de 01/01/2022 a 27/08/2022. O Prof. Jeferson informou aos presentes
que o contrato de trabalho do Prof. Maurício Peña Cunha foi prorrogado para o período de
01/01/2022 a 27/08/2022, mediante o 5º Termo Aditivo, publicado em 6 de dezembro de
2021. Esclareceu ainda que o início do contrato do Prof. Maurício ocorreu em 27/08/2020 e,
conforme previsto no Art. 4º, II e V, e § 1º, I e III da Lei nº 8.745, de 1993, o limite legal de
contrato no caso de professores visitantes nacionais é de 2 (dois) anos, e de 4 (quatro) anos
no caso de professores visitantes estrangeiros. O Coordenador, Prof. Jeferson, informou aos
presentes que o Prof. Maurício continua como professor visitante dentro do programa,
sendo atuante também na Graduação. A Profa. Michelle esclareceu que o Prof. Maurício
tem colaborado nas turmas de graduação e, atualmente, está ministrando aulas nos cursos
de Educação Física e de Fisioterapia. O Prof. Jeferson deixou registrado seus sinceros
agradecimentos ao Prof. Maurício pelas contribuições e pelas participações junto ao
PMBqBM até o momento, mesmo diante da Pandemia de COVID-19, e conta com o apoio
dele até o final do seu contrato de trabalho. 2) Deliberação sobre a continuidade do
oferecimento das disciplinas do programa no formato Ensino Remoto Emergencial (ERE)
no 1º semestre de 2022. Após os levantamentos e os esclarecimentos trazidos pelo
Coordenador Local do PMBqBM, Prof. Jeferson, aos membros do Colegiado Local sobre o
posicionamento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP), por meio de
reuniões do Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP) e do Fórum de
Coordenadores, quanto ao retorno das atividades presenciais para o 1º semestre de 2022, e
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considerando que não houve a revogação da Portaria atual que possibilita o oferecimento
das disciplinas no formato Ensino Remoto Emergencial (ERE), houve a deliberação pelo
Colegiado Local do PMBqBM/UFJF-GV da continuidade do oferecimento das disciplinas
para o 1º semestre de 2022 no formato ERE. Dessa forma, após deliberação na presente
reunião, foi aprovado por unanimidade que as disciplinas do PMBqBM, que terão início na
segunda semana de fevereiro, serão oferecidas no formato ERE no 1º semestre de
2022. 3) Análise e aprovação dos planos de curso das disciplinas a serem ofertadas no 1º
semestre de 2022, a saber: Animais de Laboratório - Manejo Ético, enviado pela Profa.
Sandra em 12/01/2022, analisado e aprovado pela Profa. Lucia. Bioquímica Avançada,
enviado pela Profa. Michelle em 02/02/2022, analisado e aprovado pela Profa. Karen. Tópicos
Avançados em Neuroquímica, enviado pelo Prof. Maurício em 03/02/2022, analisado e
aprovado pela Profa. Gabriella. Redação Científica, enviado pela Profa. Carla Machado em
04/02/2022, analisado e aprovado pela Profa. Michelle. Biologia Molecular, enviado pela
Profa. Cibele em 07/02/2022, analisado e aprovado pelo Prof. Jeferson. Após os
esclarecimentos dados por cada relator(a) e após sanadas todas as dúvidas e questões
levantadas, os planos de curso foram aprovados em bloco pela maioria dos membros do
Colegiado Local do PMBqBM. 4) Apreciação e homologação de pedidos de prorrogação de
prazos para qualificação e defesa dos discentes, a saber: Ana Carolina Menezes Mendonça
Valente: pedido de prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a defesa de
dissertação de mestrado, prevista para 05/03/2022, enviado pela orientadora Profa. Raquel
Tognon Ribeiro em 27/01/2022. Jenifer Carvalho Grossi: pedido de prorrogação do prazo de
180 (cento e oitenta dias) dias para a qualificação de doutorado, prevista para 13/03/2022,
enviado pelo orientador Prof. Jeferson Gomes da Silva em 27/01/2022. Marcos Daniel Silva
Pinheiro: pedido de prorrogação do prazo de 55 (cinquenta e cinco) dias para a qualificação
de mestrado, prevista para 04/02/2022 e com nova data para 31/03/2022, e pedido de
prorrogação do prazo de 62 (sessenta e dois) dias para a defesa da dissertação de mestrado,
prevista para 05/03/2022 e com nova data para 06/05/2022, enviados pela orientadora Profa.
Lucia Alves de Oliveira Fraga em 02/02/2022. Eloisa Helena Medeiros Cunha: pedido de
prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias para a defesa de tese de doutorado, prevista para
05/03/2022 e com nova data para 03/06/2022, enviado pela orientadora Profa. Lucia Alves de
Oliveira Fraga em 02/02/2022. Após apreciação e os devidos esclarecimentos, os pedidos de
prorrogação de prazos para qualificação e defesa dos discentes do PMBqBM foram
aprovados em bloco pela maioria dos presentes. 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
11/02/2022, às 09:15, 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,
Professor(a), em 11/02/2022, às 09:28, 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
11/02/2022, às 09:29, 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 Lucia Alves de Oliveira Fraga,
Professor(a), em 12/02/2022, às 17:42, 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),
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em 22/02/2022, às 09:15, 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 Gabriella Freitas Ferreira, Professor(a),
em 22/02/2022, às 09:30, 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, Professor(a), em 23/02/2022, às 17:19, 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 0676903 e o código CRC 92E36989.

Referência: Processo nº 23071.904905/2022-42 SEI nº 0676903
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