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ATA DA 23ª 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 oito dias do 

mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 15h00min, na sala de reuniões do 3º andar 

do bloco C, iniciou-se a 23ª 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. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e o membro discente: Matheus Vieira 

Machado. Justificativa: prof. prof. Joaquim Maurício Duarte-Almeida. Fazendo-se cumprir a 

seguinte pauta: 1- Projeto APCN; 2- Pedido de vice-coordenador para a central analítica. 3- 

Situação do aluno Daniel Rêgo; 4- Regras do Edital de Renovação de Postdoc; 5- Aceites 

de orientadores - Turma 2016; 6- Solicitação de auxílio financeiro - aluna Paula Avelar 

Amado; 7- Solicitação de alteração de orientador da aluna Ana Carolina Gonçalves. Antes 

do início da reunião, foi feita consulta para inclusão de três pontos de pauta: Critérios para 

descredenciamento; Procedimento para marcação de defesa de Mestrado e Disciplina de 

bioestatística. 1- APCN. O projeto teve sugestões do CONEP e aprovação do CONSU. O 

professor José Villar solicitou a colaboração de todos os membros do colegiado para a 

revisão do texto do Projeto. A professora Cristina Sanchez ficou encarregada de revisar e 

atualizar as bibliografias, consultando os professores do programa. A bibliografia citada 

deverá constar, em maioria, na biblioteca do Campus. Além disto, os novos professores 

credenciados no Programa serão incluídos no Projeto: Maria José Nunes Paiva, Marcelo 

Gonzaga, André Baldoni e Melina Pinheiro. O professor Leandro fará essas inclusões e as 

alterações sugeridas pelo CONEP. Em seguida, o texto será analisado, gramaticalmente, 

pelo professor Whocely Victor. 2- O professor Whocely Victor, atual coordenador do 

Laboratório Central Analítica, enviou carta ao Colegiado solicitando a vice-coordenação do 

referido laboratório, pelo professor José Augusto Perez Villar. O colegiado aprovou o pedido 

e a justificativa, por unanimidade. 3- O aluno Daniel Ribeiro Rego não renovou sua matrícula 

no prazo divulgado para o mesmo. Além disto, a matrícula do aluno já se encontrava 

trancada por um semestre. Devido a não justificativa ou procura do aluno para resolução de 

sua situação acadêmica o colegiado decidiu por desligá-lo, cumprindo o Regimento interno 

do PPGCF e a Resolução 062 de 07/11/2011-CONSU, que regulamenta os Programas 

Stricto Sensu da UFSJ. O aluno será avisado via correio eletrônico e ofício, sendo dado um 

prazo de até 10 dias a contar da data do recebimento do documento, para justificar-se. Após 

o prazo, o PPGCF deverá enviar Memorando à PROPE solicitando o desligamento do aluno. 
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4- Será informado ao atual post doc Vanildo Martins Lima Braga que será feita nova seleção 

e ele deverá concorrer, caso queira permanecer no Programa. Será montada uma Comissão 

para estabelecer as regras do novo edital, composta pelos professores Leandro Augusto de 

Oliveira Barbosa e Joaquim Maurício Duarte-Almeida. A última avaliação do PNPD foi 

realizada após um ano de bolsa. Será aberto novo edital na metade do ano de 2016. 5- Os 

formulários de aceite de orientação pelos orientadores referentes aos alunos da turma de 

2016 foram lidos e aprovados pelo colegiado. Alunos cujos formulários foram registrados na 

reunião: Andreza Marinho Moraes, Camila Tavres de Sousa, Flávia Jéssica Reis, Fernanda 

Martins Diniz, Gabrielle Kéfrem Alves Gomes, Layla Paola de Melo Lamberti, Letícia Vieira, 

Maria Eduarda Dutra de Rezende, Pedro Gontijo Carneiro, Ramaína Araújo de Carvalho, 

Samuel Dutra da Silva, Sara Batista do Nascimento, Thais Lorenna Souza Sales, Thais 

Resende Batista e William Gustavo de Lima. Será informado, novamente, aos alunos que os 

mesmos deverão entregar na coordenadoria do PPGCF, um pré-projeto dentro de 3 a 4 

meses após o início do curso. 6- A aluna Paula Avelar Amado foi informada que, no 

momento, não há recurso destinado a este tipo de solicitação. 7- O pedido de substituição 

de orientador da aluna Ana Carolina de Oliveira Gonçalves foi aprovado, tendo sido 

substituição da professora Cristina Sanchez pelo professor André Baldoni. 8- Será formada 

uma comissão pelos professores Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e Cristina Sanches 

Giraud, para estabelecimento dos critérios para descredenciamento de docentes do PPGCF. 

Sugestões de critérios: falta de orientação por até 03 seleções, sem justificativa; número de 

publicações; a pedido do docente; etc. Dois professores que estavam sem orientações já 

foram descredenciados nos últimos meses. Considerando-se este critério, o colegiado 

decidiu por descredenciar a professora Juliana Teixeira Magalhães que não teve alunos 

orientandos desde a primeira seleção realizada pelo PPGCF. 9- O procedimento de 

marcação de defesas e convites com passagem aérea e sem passagem aérea será 

documentado e enviado aos professores. 10- Não há professor de bioestatística no PPGCF. 

Foi informado ao colegiado que existe a possibilidade de colaboração do professor Vinícius 

Belo para lecionar essa disciplina no Programa. Informes- As alunas Nathália Leite Lara 

Nunes e Thaís Valério de Almeida solicitaram cancelamento de matrícula e desligamento do 

PPGCF, por motivos pessoais. As matrículas serão canceladas e os pedidos encaminhados 

à PROPE. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h40min, devendo ser 

esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 06 de maio de 2016. 
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