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ATA DA 22ª 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 vinte e quatro dias do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 08:30 horas, na sala de reuniões do 3º 

andar do bloco C, iniciou-se a 22ª 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: profª. Cristina Sanches Giraud, prof. Whocely Victor de 

Castro, prof. Joaquim Maurício Duarte-Almeida e o membro discente: Matheus Vieira 

Machado. Justificativa: prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa. Fazendo-se cumprir a 

seguinte pauta: 1- Aprovação Ad referendum das defesas de dissertação de Camila Sales, 

Lucas Alves, Aline Saldanha e Cláudia de Souza. 2 - Renovação postdoc. 3- Processo 

Seletivo 2015 – Informes. 4 - Assinaturas das atas das 20ª e 21ª Reuniões Ordinárias deste 

Colegiado. 5- Antecipação orçamentária. 6- Solicitações da professora Cristina Sanches. 7-

Solicitação da aluna Nathália Leite. 8-  Solicitação da professora Cristiane Tilelli. 9-

Solicitação da aula Jéssica Azevedo de Aquino (orientadora: Cistina Sanches). 10-

Solicitação de prorrogação de prazo alunos prof. José Villar. 11- Assembléia do PPGCF. 

Antes do início das resoluções, foi inserido o ponto de pauta sobre a defesa da aluna 

Alessandra Pedrosa, orientanda do professor Joaquim, via videoconferência. 1- O colegiado 

aprovou, com unanimidade, as defesas aprovadas ad referendum. 2- Foi lido memorando 

encaminhado pelo professor Alex Taranto sobre orientação do postdoc Vanildo Martins 

Braga. O professor solicitou finalização da orientação, tendo sido aprovada pelo colegiado. 

Será aberto novo concurso para escolha de novo postdoct no meio do ano de 2016 e emitida 

declaração ao docente. 3- O processo Seletivo 2016 foi bem sucedido, com total isonomia 

dos coordenadores do PPGCF e total autonomia da Comissão de Seleção. Foram inscritos 

53 candidatos, tendo sido 22 aprovados e 02 classificados. Ao final do processo, 

matricularam-se 15 alunos na Turma de 2016, com a seguinte distribuição de orientações: 

Adriana soares – 02 orientações, Ana Hortência - 01 orientação, André Baldoni – 02 

orientações, Cristina Sanches – 02 orientações, Danyelle Romana - 01 orientação, Gisele 

Rodrigues - 01 orientação, José Villar - 01 orientação, Marcelo Gonzaga - 01 orientação, 

Maria José Paiva - 01 orientação, Melina Pinheiro - 01 orientação, Whocely Victor - 01 

orientação. Os professores Frank Pereira, Roberta Figueiredo, Joaquim Almeida, João 

Máximo e Hélio Batista não tiveram novos orientandos. 4- As atas foram assinadas. 5- A 

antecipação orçamentária será baseada no recurso do último ano: R$5.000,00. Ainda faltam 

defesas de alunos de 2014. A princípio, o valor será destinado a convidados de bancas de 
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defesas e o coordenador fará um pedido à reitoria, via diretoria, de uma verba para 

manutenção dos equipamentos sob responsabilidade do PPGCF. 6- a) Credenciamento da 

professora Cristina Sanches ao CTinfra – O colegiado recebeu a solicitação deixando-a 

como primeira solicitação a ser considerada quando este ponto voltar a ser debatido. b) 

Solicitação de auxílio para participação em congresso internacional - O colegiado informou 

que não há recurso do PROAP, mas que fará um documento declarando a não existência de 

verba e a ratificação da importância desta iniciativa da professora, para que a mesma 

apresente à PROPE e solicite recurso a esta instância. 7- A aluna Nathália Leite solicitou o 

aproveitamento de 16 créditos cursados na UFMG. Ela terá os 16 créditos contabilizados em 

seu histórico e serão eliminados os 06 créditos de optativas, exigidos pelo Regimento do 

PPGCF. Entretanto, a aluna deverá cursar os 05 créditos obrigatórios do PPGCF. 8- A 

professora Cristiane Tilelli solicitou descredenciamento do PPGCF, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 9- Solicitação de prorrogação de prazo de defesa da aluna Jéssica de Aquino, 

orientanda da professora Cristina Sanches, foi aprovada. 10- Pedidos de prorrogação de 

prazo de defesa dos alunos Silas Trindade e Matheus Machado, orientandos do professor 

José Villar, foram aprovados. 11- Será marcada Assembléia Geral do PPGCF aberta a 

professores e alunos, para tratar de: a) dados gerais do PPGCF, APCN doutorado, lista de 

equipamentos, previsão de consumíveis, CT-infra e biotério, dados do Processo Seletivo 

2016. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:20 horas, devendo ser esta 

ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 26 de fevereiro de 2016. 
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