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ATA DA 21ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos 03 dias do mês de 

dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 16:00 horas, na sala de reuniões do 3º andar do 

bloco C, iniciou-se a 21ª Reunião Ordinária do Colegiado. 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. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1-

Assinaturas atas das 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias deste Colegiado; 2- Aproveitamento de 

créditos, aluna Ana Paula Carregal; 3- Solicitação de reembolso de Congresso com recurso 

2016, aluna Cláudia de Souza; 4- Assuntos Gerais. A pauta foi retificada no início da reunião 

com autorização de todos os presentes, tendo sido acrescentados os seguintes pontos: 5- 

Seminários do Programa; 6- Prática Docência; 7- Laboratório de bioquímica celular; 8- 

Processo Seletivo 2016. Pontos tratados: 1 – As atas foram lidas e assinadas. 2- Sempre 

que forem solicitados aproveitamentos de disciplinas de Programas de Pós-Graduação 

internos, as solicitações serão aceitas, automaticamente. O Aproveitamento de disciplina da 

aluna Ana Paula Carregal foi aceito. 3- O Programa não possui recursos para reembolso. A 

PROPE será consultada para verificação da possibilidade. 5- A disciplina Seminários será 

coordenada pelo professor Leandro Augusto Barbosa. A proposta é que ela se divida em 

Seminários I: diversificados – presença em defesas, seminários e palestras de outras 

instituições, presença na apresentação dos projetos dos professores do Programa, etc. 

Seminários II: apresentação dos projetos dos próprios alunos, além da apresentação de 

artigos pelos mesmos. 6- Não foi tratado. 7- Foi relatada, pelo professor Leandro Barbosa, a 

necessidade de espaço físico para suprir a quantidade de alunos que trabalham, atualmente, 

no Laboratório de Bioquímica Celular. A parte física de responsabilidade do professor Hélio 

Batista (laboratório dividido com profª. Michele), foi transferida para o professor Leandro 

Barbosa e parte sob responsabilidade da professora Danyelle Romana (laboratório dividido 

com prof.ª Hérica), foi sugerida de ser transferida para a professora Melina. Devido à 

parceria entre os professores Leandro e Hérica de Lima, ficaram acordadas as seguintes 

sugestões de parcerias em laboratórios, após consulta de todos os envolvidos: professoras 

Michelly Conceição e Melina Pinheiro (Programas de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

e Ciências Farmacêuticas); Leandro Barbosa e Érika de Lima (Programas de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde e Ciências Farmacêuticas). 8- A professora Cristina 
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Sanches relatou sobre o desenvolvimento e aplicação da prova no dia 02/12/15 e a 

correção. A questão 23 possui duas respostas corretas B e D; todas as correções foram 

revisadas de forma a considerar ambas. Uma questão rasurada anula uma questão correta, 

conforme previsto no Edital 001/2015/PPGCF. Os professores Whocely Victor e Joaquim 

Almeida farão a avaliação dos currículos daqueles candidatos que foram aprovados na 1ª 

etapa. Existe a previsão de quatro bolsas. Informes: Plano de aplicação de despesas em 

2016: A bolsa de pós-doutorado será assunto da próxima pauta (PNPD). Trancamento aluna 

Ana Paula Teixeira. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:30 horas, 

devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 08 de 

dezembro de 2015. 
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