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ATA DA 17ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. 
Em 26 de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 15 horas, na sala de 
reuniões do 3º andar do bloco C, realizou-se a primeira parte da Reunião Ordinária 
do Colegiado e seguindo a pauta: 1. Processo Seletivo 2014-2015; 2. Alteração do 
Regimento Interno do PPGCF; 3. Apresentação do novo representante discente 
no colegiado; 4. Apresentação de relatório do Pós-Doutor Eduardo Luzia França; 
5. Assuntos Gerais. A reunião foi presidida pelo coordenador do programa, Prof. 
José Augusto F. Perez Villar e teve a presença do Prof. Whocely Victor de Castro, 
Prof. João Máximo de Siqueira, da Profª. Cristiane Queixa Tilelli, do Secretário 
Paulo Sérgio Diniz e do novo representante discente, o mestrando Matheus Vieira 
Machado. De início, no 1º. item sobre o Processo Seletivo 2014-2015, o Prof. João 
Máximo e a Profª. Cristiane Tilelli, após solicitação e consulta da Ata da Reunião 
do Colegiado de 28 de fevereiro de 2013, relataram que a mesma determina como 
primeiro critério para a concessão de bolsas a “nota final do processo seletivo” e o 
segundo é a “aprovação na prova de inglês”. Assim, para concorrer às bolsas, 
serão avaliadas a nota da prova de conteúdo e da avaliação do currículo, sendo 
que a nota da prova de inglês ou de algum dos certificados de inglês indicados 
servirão como desempate. Este critério foi confirmado por todos os presentes e 
será também para Processo Seletivo 2014/2015. Passando para o 2º. item, 
Alteração do Regimento Interno do PPGCF, o Prof. José Villar relatou a 
necessidade de criar uma comissão para alterar e atualizar em 2015 o Regimento 
do PPGCF e mediante as modificações definidas no CONSU e demais instâncias 
superiores da UFSJ. Com relação ao número de participantes na defesa pública 
de dissertação, o Prof. José Villar solicitou que as mudanças sejam feitas por meio 
de abertura de processo e/ou memorando interno dirigido aos setores 
interessados. No 3º. item da pauta, apresentação do novo representante discente 
no colegiado, o secretário Paulo apresentou a ATA de eleição pelos respectivos 
colegas do mestrando Matheus Vieira Machado, este então reconhecido como 
eleito por todos. No 4º. item da pauta, Apresentação de Relatório do aluno 
Eduardo Luzia França, o Prof. José Villar sugeriu que o Prof. Alex Taranto 
analisasse o relatório e também expôs aos demais presentes a necessidade da 
criação de comissão para elaborar Edital de Seleção de Pós-Doutoramento, para 
que no final de fevereiro um novo aluno esteja atuando e a bolsa CAPES seja 
mantida no PPGCF. Os professores João Máximo e Victor propuseram que os 
candidatos de pós-doutorado apresentem projetos que atendam as linhas de 
pesquisa do Programa. O Prof. Villar, concordou e enfatizou que o edital deve 
possuir critérios direcionados para que o selecionado possa contribuir para as 
demandas estratégicas do Programa e as atividades do professor supervisor 
escolhido, questão aprovada por todos os presentes. Como não houve tempo 
suficiente para os demais assuntos, a reunião foi encerrada às 17h e programada 
para continuar em 1/12/2014. Ás 14:45 de 1º de dezembro de 2012, iniciou-se a 
segunda parte da reunião. Em continuidade ao 4º item da pauta, Relatório do Pós-
Doutor Eduardo Luzia França, o prof. José Villar solicitou ao secretário Paulo 
proceder o cancelamento da bolsa do pós-doutorando e caso necessário, até 
mesmo solicitar o estorno dos pagamentos indevidos. No 5º item da pauta, 
Assuntos Gerais, o Prof. José Vilar relatou que há um volumoso equipamento 
destinado aos laboratórios do PPGCF, mas enviado para São João del-Rei. 
Assim, retificou a importância que os próximos orçamentos e pedidos para o  
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PPGCF sejam feitos sempre com endereço de entrega no CCO. O Prof. José Vilar 
informou que há demanda para a compra do equipamento para Cromatografia 
Líquida Acoplada à Espectrometria de Massas – LC/MS, por meio do Fundo de 
Infraestrutura - CT-INFRA de 2015, mas que a seleção e a definição desta futura 
aquisição ainda deverá receber divulgação para outras sugestões. Ficou aprovado 
por todos o envio de e-mail para os mestrandos da 1ª Turma (2013) alertando 
sobre o período de defesa e qualificação que deverá acontecer até março. O Prof. 
José Villar lembrou que a CAPES definiu novas datas até março de 2015 para o 
preenchimento da Plataforma Sucupira com os dados de 2014, quando lembrou 
que será preciso o CPF de todos os colaboradores para uma complementação 
mais precisa das informações dos professores. O Prof. José Villar também 
informou que os recursos do PROAPE conseguidos para 2015 ficaram com 
valores iguais de 2014, rubricas que posteriormente serão divulgadas. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h35min, sendo a ata lida, aprovada 
e deverá ser assinada pelos presentes. Divinópolis, 26 de novembro de 2014.  
 
 


