
29/06/2022 07:24 SEI/UFU - 3710118 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4162894&infra_siste… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gené�ca e Bioquímica

Av. Pará 1720, Bloco 2E, Sala 244 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 
Telefone: +55 (34) 3225-8438 - www.ppggb.ibtec.ufu.br - ppggb@ufu.br 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.  Aos quinze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinco minutos, teve início a Quarta
Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Gené�ca e Bioquímica (PPGGB), que
foi realizada via videoconferência através da plataforma Cisco Webex Mee�ngs, nesta cidade, sob a
presidência da Coordenadora, a Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, estando presentes os seguintes
membros: Profª. Drª. Ana Maria Bone�, Profª. Drª. Cássia Regina da Silva, Profª. Drª. Kelly Aparecida
Geraldo Yoneyama Tudini, a Profª. Drª. Sandra Morelli e a representante �tular dos discentes, Serena
Mares Malta, que assinam ao final desta Ata. 1) Comunicados. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart
comunicou aos membros do Colegiado sobre a realização do Seminário sobre Ciência, Tecnologia e
Inovação: Perspec�vas Jurídicas, ocorrido nos dias 24 e 25 de maio na Sala dos Conselhos, na Reitoria da
UFU. Pensando na importância de promover o melhor entendimento sobre aspectos jurídicos acerca do
Marco Legal, a PROPP, em parceria com a Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da AGU
e a Procuradoria Geral da UFU, realizou o Seminário sobre a temá�ca. O evento abordou os seguintes
aspectos: projetos e acordos de Pesquisa e Inovação e procedimentos e formas de atuação mais
harmônicas em relação ao Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Outro ponto importante que
foi abordado foi a mudança do perfil dos Programas de Pós-graduação no país, principalmente em
relação aos Cursos de Mestrado, que �veram uma diminuição no seu impacto profissional nos úl�mos
tempos. A Profª. Vivian ainda enfa�zou sobre a importância da realização de oficinas de integração dos
Cursos de Graduação, na área de Ciências Biológicas, com o nosso Curso de Pós-graduação em Gené�ca e
Bioquímica, para que os cursos de Graduação conheçam os trabalhos que são realizados em nosso
Programa e nossos resultados de pesquisas, além de es�mular o ingresso desses discentes no PPGGB. A
criação dessas oficinas de integração foi sugerida como ponto de pauta para a próxima reunião do
Colegiado. A Profª. Vivian ainda sugeriu que os resultados de pesquisa de nosso Programa fossem
divulgados frequentemente nos sites da UFU e que irá conversar, com os docentes credenciados, sobre o
assunto. Após, a Profª. Cássia Regina da Silva comentou sobre a importância da internacionalização em
nosso Programa e sugeriu que fossem realizadas reuniões do Colegiado para discussão sobre melhorias a
atendimento de novas demandas no Programa. A Profª. Vivian comentou que em breve será aberto
edital para contratação de professores estrangeiros pela FAPEMIG e que seria interessante os docentes
do PPGGB planejarem o convite de parceiros estrangeiros para este fim. Em seguida, a Profª. Vivian
informou que foram liberadas mais duas cotas de bolsas da agência FAPEMIG para o PPGGB, uma para o
Curso de Mestrado e outra para o Curso de Doutorado. Além dessas duas cotas, foi aprovado para o
curso de Doutorado a concessão de uma cota de bolsa extra a ser des�nada, única e exclusivamente a
discente estrangeiro. 2) Carta de co-orientação protocolada pela discente Evelyn Siqueira Caixeta
(orientador Prof. Dr. Boscolli Barbosa Pereira). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a leitura da
carta de co-orientação protocolada pela discente acima citada aos membros do Colegiado. Após leitura e
apreciação, a solicitação foi DEFERIDA pelos membros por unanimidade, formalizando assim a Drª.
Tamiris Sabrina Rodrigues como co-orientadora da discente Evelyn Siqueira Caixeta. 3) Carta de co-
orientação protocolada pela egressa Millena Almeida Resende (orientador Prof. Dr. Matheus de Souza
Gomes). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a leitura da carta de co-orientação protocolada pela
egressa acima citada aos membros do Colegiado. Após leitura e apreciação, a solicitação foi DEFERIDA
pelos membros por unanimidade, formalizando assim o Prof. Dr. Nilson Nicolau Júnior como co-
orientador da discente Millena Almeida Resende. 4) Apreciação do relatório final do pós-doutorando
José Manuel Rodrigueiro Flauzino (supervisora Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart). A Profª. Drª. Vivian
Alonso Goulart apresentou aos membros do Colegiado o relatório final enviado pelo pós-doutorando
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José Manuel Rodrigueiro Flauzino, sendo supervisionado por ela no estágio pós-doutoral. Após
apreciação e, estando o relatório em conformidade e assinado por ambas as partes, o Colegiado do
PPGGB APROVOU o mesmo por unanimidade. 5) Homologação de Exame de Qualificação da discente
Mariana Sant`Anna Pereira Nicolau (orientadora Profª. Drª. Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini).
A discente Mariana Sant`Anna Pereira Nicolau orientada pela Profª. Drª. Kelly Aparecida Geraldo
Yoneyama Tudini enviou ao e-mail da coordenação os comprovantes de submissão do ar�go referente à
Qualificação do Curso de Doutorado, conforme defesa realizada em 24 de fevereiro de 2022. A submissão
do ar�go cien�fico foi enviada ao periódico Journal Of Biomolecular Structure and Dynamics, com
estra�ficação A3, de acordo com classificação Qualis R da CAPES. Após análise dos documentos pelos
membros do Colegiado e considerando que a discente cumpriu os requisitos exigidos pelo Programa, sua
Qualificação do curso de Doutorado foi HOMOLOGADA por unanimidade. 6) Homologação de Exame de
Qualificação da discente Le�cia Lopes Dantas Santos (orientadora Profª. Drª. Yara Cris�na de Paiva
Maia). A discente Le�cia Lopes Dantas Santos, orientada pela Profª. Drª. Yara Cris�na de Paiva Maia
enviou ao e-mail da coordenação os comprovantes de submissão do ar�go referente à Qualificação do
Curso de Doutorado, conforme defesa realizada em 21 de fevereiro de 2022. A submissão do ar�go
cien�fico foi enviada ao periódico Scien�fic Reports, classificado dentro da área de Ciências Biológicas 1
(CB1) com estra�ficação A1 pela Plataforma Sucupira e estra�ficação A2, de acordo com classificação
Qualis R da CAPES. Após análise dos documentos pelos membros do Colegiado e considerando que a
discente cumpriu os requisitos exigidos pelo Programa, sua Qualificação do curso de Doutorado foi
HOMOLOGADA por unanimidade. 7) Homologação de Exame de Qualificação do discente Jhonatas
Emílio Ribeiro da Cruz (orientadora Profª. Drª. Enyara Rezende Morais). O discente Jhonatas Emílio
Ribeiro da Cruz, orientado pela Profª. Drª. Enyara Rezende Morais enviou ao e-mail da coordenação os
comprovantes de submissão do ar�go referente à Qualificação do Curso de Doutorado, conforme defesa
realizada em 18 de fevereiro de 2022. A submissão do ar�go cien�fico foi enviada ao periódico
Phytotherapy Research, com estra�ficação A2, de acordo com classificação Qualis R da CAPES. Após
análise dos documentos pelos membros do Colegiado e considerando que o discente cumpriu os
requisitos exigidos pelo Programa, sua Qualificação do curso de Doutorado foi HOMOLOGADA por
unanimidade. 8) Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação do comprovante de submissão
do ar�go defendido em exame de qualificação da discente Denise de Oliveira Guimarães (orientadora
Profª. Drª. Renata Santos Rodrigues). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart apresentou aos membros do
Colegiado a solicitação de prorrogação de prazo para a submissão de ar�go defendido no Exame de
Qualificação protocolada pela discente Denise de Oliveira Guimarães, orientanda da Profª. Drª. Renata
Santos Rodrigues. Após lida e apreciada pelos membros, a solicitação foi DEFERIDA por unanimidade. O
comprovante de submissão do ar�go deverá ser enviado à Secretaria do PPGGB para homologação da
Qualificação de Doutorado do discente, no Colegiado, até o final do mês de setembro de 2022. 9)
Apreciação dos planos de a�vidades dos docentes credenciados no PPGGB para oferta de disciplinas no
segundo semestre de 2022. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart apresentou aos membros do Colegiado as
fichas das disciplinas que serão ofertadas no segundo semestre de 2022 no PPGGB (período de
10/08/2022 a 17/12/2022, conforme Calendário Acadêmico), enviadas pelos docentes credenciados no
Programa. Os docentes solicitam que as disciplinas sejam ofertadas no formato presencial. Após leitura e,
estando todas as fichas em conformidade, as mesmas foram DEFERIDAS por unanimidade pelos membros
do Colegiado: 1) Cultura Celular animal aplicada à Pesquisa Molecular – Docentes: Profª. Drª. Vivian
Alonso Goulart e Profª. Drª. Le�cia de Souza Castro Filice; 2) Bioquímica Metabólica Tecidual -  Docente:
Profª. Drª. Veridiana de Melo Rodrigues Ávila; 3) Inflamação e Reparo Tecidual - Docente: Profª. Drª.
 Fernanda de Assis Araújo e o Colaborador Dr. Bruno Antônio Ferreira. Conforme Resolução do CONPEP
nº 14, de 03 de março de 2022, que define as diretrizes e procedimentos a serem observados no
desenvolvimento de disciplinas e outras a�vidades acadêmicas, no formato presencial, após deliberação
do Colegiado do Programa, as a�vidades aprovadas deverão ser encaminhadas ao Conselho da Unidade
Acadêmica para deliberação quanto à realização das mesmas no formato presencial. 10) U�lização da
verba Fapemig. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart informou aos membros do Colegiado que está
disponível para u�lização imediata uma verba referente a recurso do programa de Taxa de Bancada
FAPEMIG no valor de R$ 12.000,00 (na data de 14/06/2022). Esse recurso des�na-se a apoiar a
manutenção e melhoria das a�vidades acadêmicas das bolsas de doutorado implementadas pela
FAPEMIG no Programa. A taxa de bancada é mensal e sua concessão à ins�tuição é igual ao número de
bolsas de doutorado implementadas. Como o recurso pode ser u�lizado em material de consumo
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segundo o Manual da FAPEMIG, o Colegiado decidiu por u�lizá-lo somente nessa modalidade. Serão
adquiridos materiais de consumo para uso geral como, por exemplo, Ponteiras, Eppendorf e Tubos
Falcon. Os materiais serão distribuídos aos docentes credenciados no Programa que tem orientação em
andamento. O item de pauta foi DEFERIDO por unanimidade pelos membros do Colegiado. 7) Outros
assuntos. A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart solicitou aos membros do Colegiado permissão para
inclusão de dois itens de pauta: a) carta de co-orientação protocolada pela discente Isabella Silva
Cassimiro, (orientadora Profª. Drª. Fernanda de Assis Araújo) e b) solicitação de esclarecimento enviado
pelo discente Pedro Henrique Alves Machado sobre recebimento de complementação financeira de bolsa
de doutorado. A inclusão dos itens foi DEFERIDA pelos membros por unanimidade. Item a) Carta de co-
orientação protocolada pela discente Isabella Silva Cassimiro, (orientadora Profª. Drª. Fernanda de
Assis Araújo). A Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart realizou a leitura da carta de co-orientação protocolada
pela discente acima citada aos membros do Colegiado. Após leitura e apreciação, a solicitação foi
DEFERIDA pelos membros por unanimidade, formalizando assim o Dr. Bruno Antônio Ferreira como co-
orientador da discente Isabella Silva Cassimiro. Item b) Solicitação de esclarecimento enviado pelo
discente Pedro Henrique Alves Machado sobre recebimento de complementação financeira de bolsa de
doutorado. No dia 10 de junho de 2022, o discente doutorando Pedro Henrique Alves Machado enviou
um e-mail à coordenação do PPGGB solicitando o seguinte esclarecimento, conforme segue: “Envio este
e-mail para que possamos sanar uma dúvida em relação a um complemento de bolsa que poderia estar
disponível em um projeto para caracterização de uma nanopar�cula de cobre industrial. Visto à
proporção que minha publicação do complexo de cobre com a�vidade an�tumoral tomou, ela acabou
sendo notada por uma start up que trabalha com nanopar�culas de cobre para aplicação industrial.
Graças a essa repercussão posi�va a empresa procurou o Laboratório de Citogené�ca Animal da UFU
para tratarmos de uma possibilidade de caracterização e desenvolvimento de nanopar�cula de cobre
para tratamento oncológico. Juntamente com o Professor Dr. Robson demos andamento a reuniões para
tentar estabelecer essa cooperação empresa privada Universidade Pública, resguardando todos as
normas estabelecidas e permi�das pelo regimento da Universidade Federal de Uberlândia. Para a
realização deste projeto, a empresa poderia disponibilizar uma bolsa DTI, nós gostaríamos de saber, visto
a resposta da Sra. Norma Silva (DIMPB), amparada pela portaria 76/2010 da CAPES seria possível realizar
a�vidade remunerada complementar desde que seja fruto do trabalho desenvolvido da Pós Graduação,
seja valor inferior a bolsa de doutorado e não atrapalhe as a�vidades da Pós Graduação. Portanto, seria
um projeto secundário, fruto dos resultados ob�dos no meu Doutorado, sendo uma cooperação entre
empresa privada - Universidade Federal para um possível desenvolvimento de fármaco an�tumoral. Visto
que eu poderia encabeçar esse projeto, eu despenderia um tempo adicional para realização dos
experimentos, sendo necessário aumentar meu tempo de permanência no campus e consequentemente
gastos para me manter. Uma vez que passamos por uma desvalorização econômica advinda da inflação
desenfreada, seria de suma importância essa complementação financeira para que eu possa par�cipar
deste projeto, podendo até gerar frutos em relação propriedade intelectual para Universidade Federal de
Uberlândia, peço encarecidamente que avaliem essa possibilidade. Uma vez que seria uma oportunidade
única e não iria atrapalhar na minha dedicação das a�vidades do doutorado, penso que seria de grande
valia para todos, indivíduos, Laboratório, Programa, Universidade e País”. O e-mail do discente foi
enviado à Comissão de Bolsas do PPGGB pra apreciação e emissão de parecer. A Comissão deverá
apresentar o parecer e documentação necessária conforme recomenda a Portaria CAPES n. 76/2010 para
apreciação do Colegiado do Programa. O parecer e documentação deverão ser apresentados na próxima
reunião do Colegiado. Às onze horas e dezessete minutos foi encerrada esta reunião. Para constar, lavrei
esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Profª. Drª. Vivian Alonso Goulart, na qualidade de
Presidente e pelos Membros do Colegiado, presentes e citados acima. Uberlândia, 15 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Alonso Goulart, Presidente, em 27/06/2022, às
08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Bone�, Membro de Colegiado, em
27/06/2022, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Cassia Regina da Silva, Membro de Colegiado, em
27/06/2022, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Serena Mares Malta, Usuário Externo, em 27/06/2022, às
14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Morelli, Membro de Colegiado, em 27/06/2022,
às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kelly Aparecida Geraldo Yoneyama Tudini, Membro de
Colegiado, em 28/06/2022, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3710118 e
o código CRC 35DB79EE.
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