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ATA DA 25ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Ao primeiro dia do mês 

de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 09h00min, na sala de reuniões do 3º andar 

do bloco C, iniciou-se a 25ª 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. Whocely Victor de Castro. Prof. Joaquim Maurício 

Duarte Almeida. Justificativa: profª. Cristina Sanches Giraud. O prof. Leandro Augusto de 

Oliveira Barbosa chegou ao final da reunião. Ainda será eleito novo membro discente. 

Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1- Parecer ad referendum sobre Portaria Normativa nº 

13, de 11 de maio de 2016; 2- Concessão de ‘meia - diária’ aos professores convidados da 

disciplina: “Aspectos avançados em hemostasia”; 3- Representante discente; 4- 

Credenciamento e descredenciamento de professores ao Programa; 5- Edital 002/2016 - 

Processo Seletivo 2017; 6- Solicitação das alunas Tamara Costa e Jéssica Valadares (turma 

2015); 7- Marcação de defesas com menos de 30 dias: videoconferência ou sem transporte 

aéreo (formulário SEDIP). Assuntos tratados: 1- O colegiado aprovou a vaga destinada à 

cota solicitada, desvinculando bolsas desta vaga. O aprovado deverá concorrer à bolsa por 

ordem classificatória. O caráter stricto-sensu será mantido e deverá prevalecer 

independentemente da vaga oferecida. 2- Foram autorizadas 4 meia - diárias para as duas 

professoras: Lucci e Maria das Graças, conforme solicitação da professora Danyelle 

Romana. 3- Será enviado novo e-mail convidando os alunos para se candidatarem à vaga e 

os membros do colegiado conversarão, pessoalmente, com cada um deles, destacando a 

importância do representante discente. 4- O professor José Villar tem uma proposta de 

Regimento para o PPGCF. Deverá ser feita uma normativa sobre credenciamento e 

descredenciamento de professores no PPGCF. Alguns critérios sugeridos: disciplinas 

ministradas, produção, orientação, pontuação estabelecida. Datas e duplas responsáveis 

pela elaboração e ajustes das Normas e Regimento: José Villar e Joaquim – Revisão do 

Regimento do PPGCF (primeira semana de outubro); Leandro e Cristina – Normas de 

credenciamento e Descredenciamento (primeira semana de outubro); Secretaria do PPGCF 

para aprovação pelo colegiado – Norma sobre distribuição de bolsas e reclassificação em 

Processos Seletivos (até a primeira semana de novembro). 5- A Comissão de seleção tem 

autonomia sobre o Processo Seletivo, salvo os casos omissos que são tratados pelo 

colegiado. O Edital 002/2017 foi publicado em 29/08/16. A prova será mantida com todas as 

áreas afins, uma vez que não é composto somente por alunos farmacêuticos. Foi votado 
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sobre abertura de Chamada interna para reclassificação dos alunos regulares do PPGCF a 

fim de concorrência a bolsas. O professor Whocely Victor votou contra e os professores José 

Augusto F. Perez Villar, Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e Joaquim Maurício Duarte 

Almeida, a favor. Será aberta uma chamada interna para os atuais alunos. Eles deverão 

cumprir com todas as etapas do Processo, exceto com a apresentação de todos os 

documentos, devendo apresentar apenas a ficha de inscrição. 6- Foram aprovadas as 

solicitações de prorrogação de prazo de qualificação das alunas Tamara Costa e Jéssica 

Martins.  7- Será enviado Memorando Circular ao corpo docente informando sobre a 

necessidade de um mínimo de 30 dias para a marcação de defesas e 15 dias para a 

marcação de qualificação. Informes: a- Revisar Sucupira. Solicitar a todos os professores 

que enviem informações sobre alunos de graduação com participação na produção da pós-

graduação, junto com CPF. b- Criar uma aba de Perguntas freqüentes sobre o Processo 

Seletivo na página do PPGCF. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

11h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 05 

de setembro de 2016. 
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