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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 67/2022- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR – 29/08/2022

 

Realizou-se no dia vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e dois, segunda-feira, no período das 10h00 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, os membros do Colegiado Local, professoras Gabriella Freitas Ferreira e
Raquel Tognon Ribeiro, a representante do corpo discente, Mariana de Almeida Rosa Rezende (titular) e o Técnico-Administrativo em Educação, Brenno Soares
Andrade. Justificaram a ausência as professoras Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, Vice-coordenadora, Lucia Alves de Oliveira Fraga e Karen Luise Lang.
O Coordenador Local do Programa, Prof. Jeferson Gomes da Silva, encaminhou em 25 de agosto os seguintes pontos de pauta: 1) Análise da proposta de banca
examinadora para defesa do exame de qualificação da discente Thaisa Netto Souza Valente enviada pela profa. Cibele Velloso Rodrigues com data de
defesa para 20 de outubro de 2022, às 08:30 horas. O Professor Jeferson apresentou os pontos-chave do encaminhamento da banca de qualificação para
doutorado da discente Thaisa Netto Souza Valente e reforçou que existe a necessidade de verificação da ausência de colaborações entre a discente e os convidados.
Por fim, perguntou se alguém tinha alguma consideração a fazer sobre o encaminhamento. Não havendo considerações, o encaminhamento foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. 2) Análise do relatório de atividades de Estágio em Docência para computação da nota na Disciplina "Atividades Didáticas
IV". O Professor Jeferson apresentou os destaques do relatório de atividades de estágio da discente Mariany Lopes da Costa Folly e enfatizou que não encontrou
nenhuma inconsistência com o exigido para conclusão da disciplina. Os demais membros do colegiado não fizeram nenhuma consideração acerca do mesmo. O
relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3) Edital 02/2022 - Edital para seleção de alunos ingressantes em 2023. Definição do Edital
complementar (Inserção da política de cotas e banca de heteroidentificação) com prazo final até 16/09. O Professor Jeferson apresentou ao Colegiado Local a
minuta do Edital complementar 02/2022 para seleção de novos discentes ingressantes no programa. Explicou que nesse Edital novas mudanças em relação ao do ano
anterior, destacando os artigos relacionados a implementação da “Política de cotas de Ações afirmativas” e necessidade da inclusão do Edital no sistema da
Instituição (UFJF), o SIGAX. Foi realizada uma leitura completa do documento. Foram incluídas contribuições das professoras Gabriella e Raquel. A discente
Mariana também contribuiu para o entendimento do sistema de aplicação das cotas. Após a contribuição de todos, uma nova versão da minuta foi criada e ficará
aguardando a complementação com os dados do Edital 02/2022 do Colegiado Geral do programa. 4) Desligamento do discente Pedro Paulo Lopes de Oliveira
Júnior (102420021GV) orientado pela professora Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes. O professor Jeferson informou que a orientadora do discente
Pedro Paulo Lopes de Oliveira Júnior, a professora Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, o comunicou que o aluno não iria continuar suas atividades no
programa. O professor Jeferson entrou em contato por e-mail com o discente e o mesmo lhe confirmou que não tinha o interesse em continuidade no curso de pós-
graduação. Após expor a situação do discente ao Colegiado Local, o Professor Jeferson deixou claro que irá comunicar a decisão de desligamento do discente ao
Colegiado Geral e à Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos da UFJF (CDARA). 5) Necessidade de revisão do Regimento Interno do programa. O
Professor Jeferson informou que houve mudança no Regimento Geral do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular e, em
razão disso, há a necessidade de revisão do Regimento Interno do programa para se adequar ao Regimento Geral. Pontuou que foram constatadas divergências e
inconsistências entre o Regimento Geral do PMBqBM e o Regimento Interno e, portanto, irá designar uma comissão para revisão e adequação do Regimento
Interno em momento oportuno. Uma vez que o Regimento Geral da Pós-Graduação stricto sensu da UFJF também está em processo de mudança, essa comissão
deverá começar os seus trabalhos após a aprovação da minuta desse segundo regimento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Brenno Soares
Andrade, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Brenno Soares Andrade, Servidor(a), em 15/09/2022, às 14:58, 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 15/09/2022, às 15:02, 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 17/09/2022, às 10:53, 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 Raquel Tognon Ribeiro, Usuário Externo, em 19/09/2022, às 13:45, 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 0950744 e o código CRC 8E9FFEC3.
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