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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. 
Em 29 de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 15:30, na sala de reuniões do 
3º andar do bloco C, iniciou-se a Primeira Reunião Extraordinária do Colegiado que 
tratou do único item da pauta: Esclarecimentos sobre a orientação do mestrando 
Diego Lisboa. A reunião foi presidida pelo coordenador do programa, Prof. José 
Augusto Ferreira Perez Villar e na presença dos docentes: Prof. Whocely Victor de 
Castro, Prof. João Máximo de Siqueira e também do discente Diego Lisboa Rios e 
do secretário Paulo Sérgio Diniz. O discente Wallace Carvalho Ferreira não 
compareceu e não justificou a ausência. A Profª. Cristiane Tilelli justificou ausência 
em decorrência a ida a congresso científico e a Profª. Juliana Magalhães justificou 
a ausência, pois aplicava prova no mesmo horário. De início, o coordenador José 
Villar explicou que a reunião foi convocada para tratar da orientação do Diego e 
conforme solicitado na ATA anterior. Foi relatado pelo prof. José Villar que no 
intervalo da convocação desta reunião, o aluno conseguiu outra orientadora, a 
profª. Débora de Oliveira Lopes, o que foi confirmado pelo mestrando. Em seguida 
os professores Victor e João Máximo solicitaram o relatório do Estágio Docência do 
aluno feita pela Profª. Juliana Magalhães. De acordo com o Diego, ele não foi 
informado da nota, no entanto está satisfeito com a nova orientadora, quando 
declarou que irá se empenhar para desenvolver as suas pesquisas e novamente 
cursar a disciplina Estágio Docência. O secretário Paulo Sérgio Diniz e o Prof. 
Victor Whocely lembraram ao discente que deverá apresentar formulário para 
registro do aceite pela orientadora, quando o mesmo declarou que comparecerá na 
secretaria em 30/9 para apanhar a documentação. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às 16:20, sendo a ata lida, aprovada e deverá ser assinada 
pelos presentes. Divinópolis, 29 de setembro de 2014. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


