
ATA DA 81ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM1

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (PPGCF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO2

DEL-REI (UFSJ), CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO). Aos dezoito dias do3

mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h, iniciou-se a 81ª Reunião4

Ordinária do Colegiado virtualmente, via sistema hangouts. A reunião foi presidida pelo5

coordenador do Programa Prof. Renê Oliveira do Couto e teve como presenças: Prof.6

Whocely Victor de Castro (vice-coordenador), Profª. Danyelle Romana Alves Rios e da7

discente Rúbia Bellard e Silva. A Profª. Adriana Soares de Souza justificou sua ausência8

por estar ministrando aulas no horário da reunião. O mandato da Profª. Melina de Barros9

Pinheiro como membro do Colegiado não encontra-se mais vigente, tendo se encerrado10

em 12/08. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1. Solicitação de prorrogação do11

prazo do exame de defesa das discentes Aline Thaynara de Moura Coelho e Paula12

Resende Daher Chaves. Relatora: Profª. Adriana Souza; 2. Relatório de atividades de13

estágio docência das discentes Jicaury Roberta Pereira da Silva e Natália Ribeiro Nunes.14

Relatora: Profª. Danyelle Romana; 3. Relatório de atividades de estágio docência dos15

discentes Wellington Fernandes de Carvalho e Dayana Ferreira Fernandes. Relatora:16

Profª. Melina Barros; 4. Solicitação de agendamento da defesa da discente Paula17

Lamounier Lima. Relator: Prof. Whocely Victor. 5. Edital de seleção de discentes 2023. 6.18

Prazo para trancamento de matrícula no segundo semestre (proposta: 24 de outubro de19

acordo com o calendário da PROPE). 7. Exame de proficiência em inglês (Proexi -20

UNIMONTES). 8. Remanejamento - PROAP/2022. 9. Submissão de proposta para o21

Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação22

Estratégica dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos. Sobre os23

pontos de pauta: 1. Solicitação de prorrogação do prazo do exame de defesa das24

discentes Aline Thaynara de Moura Coelho e Paula Resende Daher Chaves. O Prof.25

Renê fez a leitura dos pareceres elaborados pela Profª. Adriana Souza, favoráveis à26

solicitações de prorrogação. Os pareceres foram colocados em votação, tendo sido27

aprovados por unanimidade. 2. Relatório de atividades de estágio docência das discentes28

Jicaury Roberta Pereira da Silva e Natália Ribeiro Nunes. A Profª. Danyelle fez a leitura29

dos pareceres, que foram favoráveis à aprovação dos relatórios. Os pareceres foram30

colocados em discussão e aprovados por unanimidade. 3. Relatório de atividades de31

estágio docência dos discentes Wellington Fernandes de Carvalho e Dayana Ferreira32

Fernandes. O Prof. Renê fez a leitura dos pareceres elaborados por ele, em virtude do33

encerramento da vigência do mandado de membro do Colegiado da Profª. Melina. Os34

pareceres foram favoráveis à aprovação dos relatórios, tendo sido aprovados por35

unanimidade. 4. Solicitação de agendamento da defesa da discente Paula Lamounier36

Lima. O Prof. Whocely Victor fez a leitura do parecer, favorável ao pedido de37

agendamento da defesa, tendo sido aprovado por unanimidade. 5. Edital de seleção de38

discentes 2023. O Prof. Renê contextualizou o assunto, tendo sido citada à consulta feita39

à Procuradoria Jurídica da Universidade sobre os documentos para inscrição dos40

candidatos no edital, sem resposta até a presente data. O assunto foi discutido, ficando41

definida a indicação da comissão responsável pelo processo seletivo, a ser composta42

pelos professores: Farah Drummond, Jefferson Princival, Melina de Barros (Titulares) e43

Danyelle Romana, Priscila Totarelli (Suplentes). Quanto à forma de seleção dos44

candidatos, ficou definido que permanecerá através da análise dos projetos. Quanto às45



datas para divulgação do edital, ficou definido que deverá ser lançado com 45 dias de46

antecedência em relação ao início das inscrições e mais 15 dias para realização das47

provas. A definição das datas referentes às etapas do processo seletivo deverão ser48

enviadas à comissão responsável após sua nomeação. 6. Prazo para trancamento de49

matrícula no segundo semestre (proposta: 24 de outubro de acordo com o calendário da50

PROPE). O Prof. Renê fez a proposta para que seja seguida a data que está no51

calendário da PROPE, tendo sido aprovado por unanimidade. Deverá ser enviado pela52

secretaria aos alunos para ciência da data estabelecida pelo Colegiado. 7. Exame de53

proficiência em inglês (Proexi - UNIMONTES). O Prof. Renê apresentou o email54

encaminhado por um candidato solicitando permissão para utilização do exame de55

proficiência em inglês (Proexi - UNIMONTES) para participação no edital de seleção do56

PPGCF. Após discussão, ficou definido que poderá ser autorizada a utilização do exame57

citado, classificado como caso omisso ao edital. 8. Remanejamento - PROAP/2022. O58

Prof. Renê informou sobre o prazo para apresentação das indicação de remanejamento59

referentes ao PROAP/2022. Após discussão, ficaram definidas as alterações, que60

deverão ser publicadas no site do programa. 9. Submissão de proposta para o Programa61

de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação62

Estratégica dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos. O Prof. Renê63

apresentou a portaria encaminhada, referente à concessão de duas bolsas Capes e64

recurso destinado à aquisição de material de consumo para o programa. A reunião foi65

encerrada às 17h, nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida,66

se aprovada, será assinada pelos presentes via Sistema Integrado de Protocolo,67

Administração e Contratos (SIPAC). Divinópolis, 18 de agosto de 2022. Prof. Renê68

Oliveira do Couto, Prof. Whocely Victor de Castro, Profª. Danyelle Romana Alves Rios,69

Rúbia Bellard e Silva.70
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