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ATA Nº 66/2022- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO
PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA

MOLECULAR – 27/07/2022

Realizou-se no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, no período
das 10h30 às 12h00, 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 Gabriella
Freitas Ferreira 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 as professoras Lucia Alves de Oliveira Fraga e Cibelle Velloso
Rodrigues. O Coordenador Local do Programa, Prof. Jeferson Gomes da Silva, encaminhou
em 26 de julho os seguintes pontos de pauta: 1) Análise da alteração de data prevista para a
banca de defesa da aluna Ana Carolina Menezes Mendonça Valente e do novo pedido de
prorrogação de prazo de defesa da aluna Ana Carolina Menezes Mendonça Valente
enviado pela profa. Raquel Tognon Ribeiro. Após a análise da Comissão de avaliação de
bancas do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular,
foi solicitado a substituição do membro suplente, Dr. João Eustáquio Antunes, pois o
mesmo já foi orientador da aluna Ana Carolina Menezes Mendonça Valente no Estágio em
Farmácia de Manipulação Farmacêutica e, dessa forma, a profa. Raquel Tognon Ribeiro
encaminhou em 23 de setembro de 2022 nova proposta de banca com a retirada do referido
nome. Além disso, houve também a necessidade de alterar a data da defesa, prevista para o
dia 26 de agosto de 2022, às 8 horas, devido à incompatibilidade de data entre os membros
da banca, para o dia 23 de setembro de 2022, às 8 horas. Após avaliação pelos membros do
Colegiado Local do PMBqBM da nova proposta e, também, do pedido de prorrogação de
prazo, foi aprovada por unanimidade a nova proposta de banca examinadora de dissertação
de mestrado da estudante Ana Carolina Menezes Mendonça Valente e, também, foi
aprovado por unanimidade a solicitação de prorrogação de prazo para a referida
defesa. 2) Reanálise das alterações na proposta de banca examinadora de tese de
doutorado do aluno Juliano Rocha Pereira enviada pelo prof. Ângelo Márcio Leite Denadai,
com a inclusão da profa. Lucia Alves de Oliveira Fraga, como suplente interno, e análise do
novo pedido de prorrogação de prazo de defesa do aluno Juliano Rocha Pereira enviado
pelo prof. Ângelo Márcio Leite Denadai.  A Comissão de avaliação de bancas do Programa
Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular solicitou a
substituição do suplente interno, Humberto Moreira Húngaro, por causa da estreita
colaboração entre esse membro e o discente Juliano Rocha Pereira. Dessa forma, houve a
necessidade de adequação da proposta de banca, com a inclusão da Dra. Lucia Alves de
Oliveira Fraga, como suplente interno e, também, foi necessário ajuste na data de defesa da
tese de doutorado do aluno, prevista para o dia 26 de agosto de 2022, às 14 horas, para o dia
7 de outubro de 2022, às 14 horas. Após análise dos membros do Colegiado Local do
PMBqBM do pedido do prof. Ângelo Márcio Leite Denadai, enviado em 18 de julho de 2022,
solicitando a prorrogação de prazo por mais 42 (quarenta e dois) dias, com a inclusão desse
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novo membro suplente, foi aprovado por unanimidade o referido pedido, que será
encaminhado ao Colegiado Geral para reanálise da referida proposta de banca examinadora
de tese de doutorado do discente Juliano Rocha Pereira. 3) Homologação do resultado final
do Edital 04/2022 de seleção para ingresso no curso de doutorado por fluxo contínuo, com
a aprovação do candidato Marcos Daniel Silva Pinheiro. O Coordenador, prof. Jeferson,
apresentou ao Colegiado Local o resultado preliminar do Edital 04/2022 de seleção para
ingresso no curso de doutorado por fluxo contínuo, com a aprovação do candidato Marcos
Daniel Silva Pinheiro, orientando da professora Lucia Alves de Oliveira Fraga, que obteve
nota final 9,7. A Comissão de Seleção, composta pelos membros Dra. Karen Luise Lang, Dra.
Pauline Martins Leite Borges e Dr. Maurício Peña Cunha, encaminhou ao Coordenador do
PMBqBM, em 20 de julho de 2022, o referido resultado preliminar. Dessa forma, foi
homologado pelos membros do Colegiado Local o resultado final do Edital
04/2022. 4) Reanálise do pedido de aproveitamento de créditos em disciplinas regulares
enviado pelo prof. Ângelo Márcio Leite Denadai para o aluno Tiago Marcel Oliveira. O prof.
Ângelo Márcio Leite Denadai, orientador do aluno Tiago Marcel Oliveira, encaminhou, em
19 de julho de 2022, ao Coordenador do PMBqBM, prof. Jeferson, a solicitação de reanálise
de aproveitamento de créditos em disciplinas regulares para o referido discente. O prof.
Ângelo solicitou o aproveitamento dos créditos da disciplina Fundamentos de Amostragem
em Rios, Lagos e Represas, com carga horária de 60 horas (4 créditos), cursada pelo
estudante no curso de Mestrado em Engenharia Industrial, no Centro Universitário
Católica do Leste de Minas Gerais – UNILESTE, justificando que a referida disciplina possui
em sua ementa o tópico EXPRESSÃO DOS RESULTADOS, o mesmo se refere a
BIOESTÁTISTICA, que é um conteúdo totalmente alinhado ao PMBqBM e que pode ser
comprovado pela oferta da disciplina BIOESTATÍSTICA (BIOES) - (M/D – Optativa) com o
código 2042014GV pelo próprio PMBqBM/UFJF-GV, além de justificar que a disciplina
possui em sua ementa o tópico MÉTODOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DE
AMOSTRAGEM, sendo que o tópico biológico se refere à amostragem MICROBIOLÓGICA.
Expressou, também, que o discente em seu trabalho conforme projeto defendido para
ingresso, irá empregar a MICROBIOLOGIA além da produção de fármaco, visando testar
efeitos IN VITRO. Após a exposição dos documentos, foi solicitado pelo Coordenador, prof.
Jeferson, que os membros do Colegiado Local analisassem essa situação e julgassem se era
possível validar esses 4 (quatro) créditos para o estudante Tiago. Após ampla discussão e
comentários, os membros do Colegiado Local do PMBqBM decidiram em não validar esses
4 (quatro) créditos para o referido discente, justificando que a referida disciplina não tem
relação direta e afim com a área de concentração do Programa, Bioquímica e Biologia
Molecular. 5) Deliberação sobre os critérios para avaliação da qualidade de artigos no
curso para fins de reembolso de taxa de publicação de artigo científico. O prof. Jeferson
informou que os processos de solicitação de Reembolso de Taxa de Publicação de Artigo
deverão seguir as diretrizes das PORTARIAS ad referendum Nº 10 e 11/2020 – CSPP e, entre
os documentos mencionados, é necessário CARTA DE ACEITE do manuscrito no periódico
que deverá atender a um critério de qualidade estabelecido especificamente para esta
finalidade, pelo Colegiado do PPG, que financiará a publicação, baseado no Qualis/CAPES,
ou de índices bibliométricos associados às bases Scopus (CiteScore), Web of Science (Fator
de Impacto) e Google Scholar (índice h5). Além disso, nesse caso específico, é necessário
anexar ao processo a definição do critério estabelecido, bem como a comprovação de sua
satisfação pelo referido artigo, retirado na data de envio do processo, preferencialmente da
página oficial da base de dados utilizada. Esse assunto foi abordado e apresentado aos
membros do Colegiado Local para que haja uma definição de critérios pelo Programa para
avaliação da qualidade de artigos no PMBqBM para fins de solicitação de taxa de publicação
de artigo científico, uma vez que um aluno do curso de doutorado solicitou esse reembolso
e será preciso elaborar essa carta convite com esses critérios específicos. De posse dessas
considerações e ampla discussão, o Coordenador do Programa, Prof. Jeferson, solicitou à
Vice-coordenadora, profa. Michelle, que fizesse uma pesquisa sobre os métodos para essa
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definição e composição desse índice de avaliação. Enquanto isso, o prof. Jeferson comentou
que vai dar continuidade ao processo de solicitação de reembolso de taxa de publicação
para o estudante informando que o artigo está de acordo com o Novo Qualis, e
considerando o novo parâmetro desse índice, esse artigo se enquadra como B1. Após isso,
foi feita a consulta aos membros do Colegiado Local sobre a aplicação dessa abordagem
nessa situação e todos concordaram de forma unânime. 6) Informações sobre estágio pós-
doutoral. O Coordenador Jeferson informou ao Colegiado Local que a professa Lucia Alves
de Oliveira Fraga tem buscado informações sobre como deveria proceder para vincular
alunos de pós-doc no PMBqBM. E na última conversa com a referida professora, foi feita
consulta à PROPP e ao Colegiado Geral do PMBqBM sobre esse assunto. O Colegiado Geral
informou que basta apenas o Coordenador do PPG enviar o nome do professor orientador e
o nome do aluno a ser orientado que será efetivada a vinculação no sistema. Contudo, na
UFJF existe um processo para a matrícula desse aluno. A instituição entende que isso é uma
atividade de estágio e precisaria de cadastro para caracterizar que não existe um vínculo
empregatício entre o pesquisador e a UFJF. E, para isso, há alguns critérios que precisam ser
seguidos dentro da instituição, entre eles, é necessário que haja a aprovação de um plano de
trabalho dentro do Colegiado Local do PMBqBM. Também, para o aluno que faz o estágio
pós-doutoral, é preciso estabelecer uma certa relação de carga horária. Portanto, além do
plano de trabalho, que precisa ter duração mínima de três meses, o aluno deve expressar na
forma de um documento a carga horária que ele vai exercer desse estágio. Dessa forma,
assim que a profa. Lucia encaminhar o pedido com as novas informações para abertura do
processo, será necessária uma reunião do Colegiado Local para tratar especificamente da
aprovação desse ponto. 7) Situação da Secretaria do PMBqBM. O Coordenador do
PMBqBM informou aos membros do Colegiado que o secretário atual tem solicitado a
algum tempo um novo servidor para apoiá-lo nas atividades da Secretaria, mas que até o
momento não obteve nenhum retorno sobre essa solicitação. E após suas considerações
iniciais, foi passado a palavra ao servidor para que ele se expressasse sobre a situação atual
que tem enfrentando na Secretaria do PMBqBM. O servidor informou que, “conforme Ata nº
45/2021 da reunião do Colegiado Local do PMBqBM, a partir de 28 de junho de 2021, a
Secretaria do PMBqBM tem funcionado com apenas um servidor, o que tem acarretado
uma sobrecarga de trabalho para o atual secretário, Oyama Eller Miranda, que precisa
estender e tem estendido a sua jornada de trabalho para o turno da tarde para conseguir
manter o funcionamento pleno do PMBqBM, além também de ter trabalhado de forma
remota nas férias de julho e de outubro de 2021 e, também, têm monitorado
constantemente o correio eletrônico fora de seu horário de trabalho, para que todas as
ações e demandas da Secretaria do PPG pudessem e possam ser resolvidas e encaminhadas,
garantindo, dessa forma, o pleno atendimento das solicitações internas e externas do
Programa. Com esse acúmulo de atividades, o servidor atual passou a ter e apresentar fortes
dores de cabeça, resultando numa enxaqueca forte, e decorrente disso, passou a fazer uso
de medicamentos, sendo um de uso contínuo, conforme recomendação de neurologista.
Mas mesmo com o uso de medicamento específico, as dores oscilavam e têm oscilado até
hoje e o servidor continua a manter seus horários de trabalho de forma regular. A partir de
2022, essa situação foi agravando e os picos e os intervalos de dores foram aumentando, o
que gerou e tem gerado um maior desgaste físico, emocional, psíquico e mental do servidor,
afetando sua saúde, em decorrência da ausência de outro servidor, para o
compartilhamento dos serviços pertinentes à Secretaria. Dessa forma, a Secretaria do
PMBqBM solicita à Coordenação Local do PMBqBM, à direção do Instituto de Ciências da
Vida (ICV), à Coordenação de Gestão de Pessoas, à Coordenação Acadêmica e à Direção
Geral do campus GV um posicionamento sobre essa demanda e necessidade do Programa
Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV)
para que as atividades do referido programa não sejam interrompidas e prejudicadas pela
deficiência no quadro de servidores da secretaria do PMBqBM”. Após a fala do servidor, o
Coordenador, prof. Jeferson, reforçou que essa situação pode gerar um afastamento por
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motivo de saúde para o secretário e que, devido aos muitos processos em andamento,
algumas atividades deverão ser transferidas ao Coordenador e à Vice-coordenadora,
contudo certamente o funcionamento da Secretaria será prejudicado. E finalizando, o
Coordenador reforçou que as atividades da secretaria da pós-graduação precisam ser
encaradas com a mesma seriedade que as secretarias da graduação. 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
29/07/2022, às 08:32, 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 29/07/2022, às 09:59, 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 29/07/2022, às 10:54, 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 31/07/2022, às 15:32, 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 31/07/2022, às 21:55, 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
01/08/2022, às 11:15, 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 0886639 e o código CRC F794A8B1.
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