
02/03/2021 https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=449120

https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=449120 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 41 / 2020 - PPGCF (13.07) 

Nº do Protocolo: 23122.014857/2020-88
Divinópolis-MG, 18 de setembro de 2020.

ATA DA 59ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (PPGCF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO
DEL-REI (UFSJ), CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO). Aos onze dias do mês
de agosto do ano de dois mil e vinte, às 09h00min, iniciou-se a 59ª Reunião Ordinária do
Colegiado virtualmente, via sistema zoom. A reunião foi presidida pelo coordenador do
Programa Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni e teve como presenças: Prof. Dr. Leandro
Augusto de Oliveira Barbosa (vice coordenador), Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos, Prof. Dr.
Whocely Victor de Castro, Profª. Dra. Melina de Barros Pinheiro Inácio e a discente Marina
Vieira. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1 - Pedido de desligamento do aluno Lucas
Antônio Pereira (Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen); 2- Edital CNPq para bolsas de
mestrado; 3- Relatório da bolsista PNPD Amanda Fonseca; 4- Parecer do revisor (Profª.
Luciana Alves Rodrigues dos Santos; aluno Carlos Ananias); 5- Novos Plano de Ensino para
semestre 2020/1 extemporâneo; 6- Definição de comissão e estimativa de datas para
processo seletivo mestrado; 7- Definição sobre data e comissão III Workshop do PPGCF.
Sobre a reunião: 1- Colegiado tomou ciência do pedido de desligamento do aluno que será
informado, bem como o orientador. 2- O Prof. Hélio Batista dos Santos enviaria seu projeto ao
Edital CNPq, mas pelo edital os programas nota 3 não poderão participar, sendo assim não
haverá envio pelo PPGCF/UFSJ. 3- O relatório do parecerista do relatório da bolsista PNPD,
Amanda Fonseca, do Prof. Prof. Whocely Victor de Castro foi lido em conjunto. O Prof.
Leandro Augusto de Oliveira, atual orientador da bolsista, comentou sobre a boa
produtividade e disponibilizada. Considerando que a Capes só considera produções
científicas com mestrandos do PPGCF, o colegiado sugeriu que ela sempre esteja
acompanhando e contribuindo com a formação de um mestrando. O colegiado reforçou ainda
que a bolsista deve sempre citar a Capes em todos os artigos submetidos, conforme Portaria
Nº 206, de 4 de setembro de 2018.
4- Na 58ª reunião foi solicitado esclarecimentos à Profª. Drª. Luciana Alves Rodrigues dos
Santos Lima, em relação ao relatório de avaliação pelo revisor do trabalho do mestrando
Carlos Ananias, orientado pelo Prof. Dr. Joaquim Maurício Duarte Almeida, ela explicitou que:
apesar de fazer quinze meses de início do trabalho ele ainda está em fase inicial. O colegiado
definiu que o parecer da professora precisava de mais detalhes. Ao ser consultada a
professora esclareceu as dúvidas e observações feitas em relação ao trabalho do aluno,
ratificando que o trabalho realmente está atrasado. O aluno e o orientador não responderam
ao questionamento feito pelo colegiado por e-mail no dia 14/07//2020; eles serão notificados
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novamente e, caso não respondam até o dia 20/08, o Prof. Joaquim Maurício será convidado
a participar da próxima reunião do colegiado. 5- Serão ofertadas nove unidades
curricularesno período remoto emergencial, sendo: Gestação, pré-eclâmpsia, Fisiologia e
Bioquímica de Plantas, Seminários I, Seminários II, Hemostasia e o laboratório clínico,
Métodos de ensino-aprendizagem, Metodologia da pesquisa, Propriedade intelectual, Exames
Laboratoriais no Cuidado farmacêutico e uma nova disciplina: Pesquisa com roedores. A
unidade curricular de Técnicas histológicas, que seria ofertada em 2020/1, foi cancelada por
ser, majoritariamente, prática. A Professora Dra. Angelita Cristine de Melo (Métodos de
ensino-aprendizagem) precisa descrever no plano de ensino se a unidade curricular será
síncrona ou assíncrona e enviar o plano de ensino para avaliação pelo colegiado. Os planos
de ensino unidades curricularesque serão ofertadas pela bolsista Amanda Fonseca serão
enviados para análise do colegiado por e-mail. Ainda não será possível a aprovação de datas
propostas pelos professores, porque a Resolução do CONEP para as aulas remotas da pós-
graduação ainda não foi aprovada. Os planos de ensino adaptados e enviados foram
avaliados e aprovados pelo conjunto. Será informado aos alunos as unidades curriculares
que serão oferecidas e as datas serão informadas assim que a Resolução do CONEP for
aprovada. 6- Foi sugerido que o Processo Seletivo seja finalizado até novembro de 2020. A
Comissão de seleção será composta pelos Professores: Whocely Victor de Castro
(presidente); Hélio Batista dos Santos, Adriana Cristina Soares de Souza (titulares); Melina de
Barros Pinheiro, Mariana Linhares Pereira e Carolina Pereira Domingueti (suplentes). Todo o
Processo Seletivo será feito pela Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(SIGAA). Será dada opção aos candidatos de gravarem a apresentação e enviarem para
análise e somente a arguição será ao vivo. 7- O Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas da USP informou que poderá participar do Workshop junto ao PPGCF em
2020 e que o convênio junto ao PPGCF foi assinado e aprovado. O convênio está aprovado
pelo diretor do Campus Centro Oeste (CCO) da UFSJ, Prof. Eduardo Sérgio Silva, e será
encaminhado à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CCO e ao CONEP para solicitação
de apreciação e aprovação. Já serão feitos os cadernos contendo os resumos dos alunos e
outras informações. A Comissão do workshop de 2020 será composta pelos professores:
André de Oliveira Baldoni, Melina de Barros Pinheiro Inácio e Cristina Sanches, além da
representante discente Marina Vieira. A Profª. Maria das Graças Carvalho será convidada
como palestrante e colaboradora da Comissão organizadora. Foi sugerido que alguns alunos
de mestrado da USP que tenham interesse também apresentem seus trabalhos como forma
de troca de contatos e enriquecimento da atividade. Informes: 1 - Pedido de aproveitamento
de créditos do aluno Carlos Ananias (Prof. Joaquim Maurício); 2 - Sessão científica sobre
revisão sistemática; 3 - Atividades relacionadas a pandemia realizadas pelos docentes do
PPGCF. Sobre os informes: O pedido de aproveitamento do aluno Carlos Ananias foi
aprovado pelo conjunto. 2- A pesquisadora Marina Bastos Pinheiro (Austrália) promoverá
uma conversa com os pós-graduandos se disponibilizando a colaborar com os programas do
CCO a respeito do tema Revisão Sistemática em continuidade às atividades sobre este tema
iniciadas pelo PPGCF em 2019. Não será necessária inscrição e, durante a atividade, os pós-
graduandos poderão enviar perguntas à pesquisadora. A participação será contabilizada
como 1 (uma) presença em Seminários I. 3- O prof. André de Oliveira Baldoni está
formulando um relatório mostrando o envolvimento dos alunos e docentes do Programa em
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ações relativas à COVID-19 e encaminhará aos discentes e docentes do PPGCF e será
inserido no relatório anual da Capes para conhecimento. A reunião foi encerrada às
10h30min, nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 11 de agosto de 2020.
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