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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 69/2022- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO LOCAL DO PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR – 30/11/2022

 

Realizou-se no dia trinta de novembro de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, no período das 15h00 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, os membros do Colegiado Local, professoras Cibele Velloso Rodrigues e
Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, a representante do corpo discente, Jenifer Carvalho Grossi e o Técnico-Administrativo em Educação, Brenno Soares
Andrade. Justificou a ausência a professora Lucia Alves de Oliveira Fraga. O Coordenador Local do Programa, Prof. Jeferson Gomes da Silva, encaminhou em
25 de novembro os seguintes pontos de pauta: 1) Análise do pedido de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de doutorado da aluna Mariany Lopes
da Costa Folly enviado pela profa. Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes.  O Professor Jeferson explicou que o pedido de prorrogação enviado pela
professora Michelle se trata de prorrogação automática, mediante aprovação do Colegiado Local, em situação da pandemia. Perguntou se os membros tinham algum
questionamento em relação ao pedido. Não havendo considerações, o pedido de prorrogação de prazo de qualificação de doutorado da aluna Mariany por mais 6
meses foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  2)  Análise do pedido de agendamento de defesa de qualificação de doutorado da
aluna Elaine Carlos Scherrer Ramos enviado pela profa. Sandra Bertelli Ribeiro de Castro. O Professor Jeferson explicou que o prazo para a qualificação de
doutorado da aluna Elaine é até o dia 05/02/2023. A profa. Sandra fez o pedido de agendamento para o dia 25/01/2023 e enviou documento de encaminhamento da
banca de qualificação para doutorado. O professor Jeferson perguntou  se os membros tinham algum questionamento em relação ao pedido.  Não havendo
considerações, o pedido de agendamento de qualificação de doutorado da aluna Elaine para o dia 25/01/2023 foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. 3) Análise do pedido de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de doutorado da aluna Mônica Maria de Almeida enviado pela profa.
Gabriella Freitas Ferreira. O professor Jeferson explicou que inicialmente o prazo para qualificação de doutorado da aluna Mônica é até o dia 01/09/2023 e que a
profa. Gabriella fez o pedido de prorrogação de forma tão antecipada por causa da licença que vai tirar. O professor Jeferson informou que esse pedido também se
trata de prorrogação automática, mediante aprovação do Colegiado Local, em situação de atrasos no trabalho devido a pandemia. Perguntou se os membros tinham
algum questionamento em relação ao pedido.  Não havendo considerações, o pedido de prorrogação de  qualificação de doutorado da aluna Mônica por mais 6
meses foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  4) Análise do relatório de atividades de Estágio em Docência para computação da nota na
Disciplina "Atividades Didáticas III" da aluna Vanessa Gonçalves Medeiros.  O professor Jeferson explicou os pontos-chave do  relatório de atividades de
Estágio em Docência da aluna Vanessa e perguntou se os membros presentes tinham algum dúvida. Não havendo questionamentos, o relatório foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Informe: Coleta capes. O prof. Jeferson inteirou os membros do Colegiado Local sobre o preenchimento das informações do
coleta capes. Informou que o Colegiado Local recebeu o pedido em outubro e que a profa. Andrea solicitou que adiantássemos as informações referentes a 2022.
Informe: Calendário 2023. O prof. Jeferson reforçou a importância de se alinhar o que deve ser feito no próximo calendário. Explicou a situação do processo de
seleção referente ao Edital 02-2022. Por fim, perguntou qual o melhor momento para iniciar o calendário: inicio de fevereiro, meio de fevereiro ou inicio de março
para poder implementar a bolsa de mestrado que era da aluna Ana Carolina. Professora Cibele falou que prefere iniciar o quanto antes. Professora Michelle deu
sugestão de começar dia 06 de fevereiro. 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 Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes, Coordenador(a), em 12/12/2022, às 14:29, 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 Jenifer Carvalho Grossi, Servidor(a), em 13/12/2022, às 07:45, 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 13/12/2022, às 09:07, 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 Fernanda de Oliveira Ferreira Andrade, Professor(a), em 15/12/2022, às 18:00, 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 1065277 e o código CRC 17FBBB77.
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