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ATA DA 20ª 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 3 de setembro do ano de dois mil e quinze, às 14:00 horas, na sala de 

reuniões do 3º andar do bloco C, realizou-se a 20º Reunião Ordinária do 

Colegiado do PPGCF e seguindo a pauta: 1 –Informes gerais; 2 – PROAP; 3 – 

Edital PROPE; 4 – APCN doutorado; 5 – Desligamento/trancamento de alunos; 6 – 

Processo seletivo 2016; 7 – Credenciamento. A reunião foi presidida pelo 

coordenador do Programa, Prof. José Augusto F. Perez Villar e teve como 

presença os seguintes membros do colegiado: prof. Leandro Augusto de Oliveira 

Barbosa, Profª. Cristina Sanches Giraud, prof. Whocely Victor de Castro, prof. 

Joaquim Maurício Duarte-Almeida e o membro discente: Matheus Vieira Machado. 

De início, no 1º. item sobre Informes gerais, o Prof. José Villar comentou sobre a 

reunião de acompanhamento da CAPES e disse que nossa a produção científica 

do PPGCF está compatível com os outros programas apresentados. Foi 

determinado que haverá uma assembleia para discussão da reunião de 

acompanhamento da CAPES em Brasília, mas não foi determinado data 

específica para essa reunião. O Prof. Leandro Augusto informou também que a 

aluna Virgínia foi apreciada com uma bolsa de mestrado devido a desistência de 

uma bolsa vigente do programa. No 2º. Item o Prof. José Villar comentou sobre o 

corte de 75% do valor previsto do PROAP que foi avisado pela PROPE. Com isso 

foi o valor final do PROAP ficou limitado a 5 mil reais e devido as bancas 

realizadas e previstas a verba disponível foi de 700 reais. Foi decidido utilizar o 

valor restante para comprar membranas de solventes de HPLC e o responsável 

pelo processo ficou sob responsabilidade do Prof. Whocely Victor e Profa. Cristina 

Sanches. Caso seja complicado a compra das membranas ficou decidido que será 

efetuada a compra de acetonitrila. No 3º. Item o Prof. Leandro Augusto apresentou 

proposta para que o Edital de insumos da PROPE fosse realizada em conjunto 

com o programa de ciências farmacêuticas. O colegiado aprovou tal proposta por 

unanimidade e foi informado que os professores teriam até o dia 10 de agosto 

para enviar as planilhas com os orçamentos para serem incluídos na proposta 

final. Em relação ao 4º. Item foi comunicado sobre o preenchimento da proposta 

de doutorado do PPGCF. O Prof. José Augusto a proposta do APCN foi 

preenchida e enviada sem maiores discussão por causa da mudança de 

procedimento da PROPE para o seu preenchimento. Informou ainda que ou era 

enviada naquela semana ou só poderia ser enviada no ano que vem o que levaria 

a avaliação da CAPES apenas em 2017. No 5º. Item o Prof. Leandro Augusto 

informou a respeito da solicitação de desligamento do programa do aluno Matheus 

Phillips e de trancamento do aluno Daniel Rego. Ambas as solicitações foram 

aprovadas pelo colegiado. Além disso o Prof. Joaquim Maurício avisou que a sua 

aluna Ana Paula Almeida também solicitou trancamento de matrícula, o que 

também obteve aprovação pelo colegiado. No 6º. Item foi discutido o processo de 
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seleção do PPGCF para 2016. Foi composta uma comissão de seleção e os 

membros aprovados foram: Prof. Whocely Victor, Prof. Joaquim Maurício e Profa. 

Cristina Sanches. Por solicitação da Profa. Cristiane Tilelli foi conversado a 

respeito de vagas ociosas de professores e foi decidido que o colegiado deve 

aprovar a orientação de alunos excedentes ao número de vagas solicitados pelos 

professores na abertura do edital de seleção, com finalidade de que não ocorra 

professores sem alunos. Por fim, no 7º. Item foi discutido sobre o convite para o 

pré-credenciamento de professores a fim de fortalecimento de áreas estratégicas 

do PPGCF. O Prof. José Augusto falou que seria importante o credenciamento de 

novos professores para que houvesse uma homogeneidade de produção e 

participação entre as linhas de pesquisa do programa. Após deliberação entre os 

membros do colegiado foi levantado nomes de professores que seriam convidados 

para um pré-credenciamento e que já estariam aptos a participar no processo de 

seleção de 2016: Profa. Melina de Barros, Prof. Frank Pereira, Profa. Maria José, 

Prof. André Baldoni, Prof. Marcelo Gonzaga e Profa. Roberta Carvalho. Esses 

professores só terão efetivados os seus credenciamentos após terem sidos 

selecionados por alunos como orientadores. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 16h10min, sendo a ata lida, aprovada e deverá ser 

assinada pelos presentes. Divinópolis, 3 de setembro de 2015. 

 

 

 


