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ATA DA 27ª 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 dezesseis dias do mês de março do ano de

dois mil e dezessete, às 15h00min, na sala de reuniões do 3º andar do bloco C, iniciou-se a

27ª 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, profª.

Cristina Sanches, prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e a discente Letícia Vieira.

Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1. Aprovação ad referendum da marcação de defesa

do aluno Diêgo Ribeiro. 2. Aprovação ad referendum do oferecimento da disciplina

Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica, prof. André Baldoni. 3. Aprovação ad

referendum dos encaminhamentos de defesas de: Jéssica Valadares, Tamara Costa e

Renata Rachide. 4. Aprovação ad referendum do pedido de desligamento do aluno Pedro

Gontijo Carneiro. 5. Pedido de credenciamento do prof. Carlos Jensen. 6. Alteração dos

textos das atas de qualificação e defesa e determinação de regras para aprovação com

ressalvas;7. Pedido de prorrogação do prazo de defesa: Ana Carolina O. Gonçalves; Geisa

Cristina Alves; Guilherme Onório; Ana Paula Carregal e Virgínia Paula Frade. 8. Alunos

Seminários I que não completaram 20 presenças. 9. Seminários I para turma 2017/2. 10.

Sucupira: importância de descrever o nome do coautor por completo, identificação de

publicações com discentes. 11. Distribuição PROAP 2017. 12.Renovação PNPD;13.

Calendário de reuniões 2017. Foram autorizadas as inclusões dos seguintes pontos de

pauta:14. Homologação dos orientadores dos novos alunos (turma 2017/1). 15. Solicitação

do professor Joaquim Maurício: utilização de parte do PROAP para compra de sementes. A

reunião foi iniciada com a participação do aluno de graduação do curso de farmácia, Bryan

Mesquita de Boraes Rocha, informando sobre o 5º Simpósio Acadêmico de Farmácia do

CCO. Foi solicitado apoio e auxílio do PPGCF para o Simpósio. Sobre o Sucupira 2016:

Pedir para os professores que cadastrem os nomes de co-autores por extenso, completo e

destaquem os artigos publicados com alunos de IC e da pós-graduação. Sobre os pontos

de pauta foi tratado o seguinte. 1. Marcação de defesa aprovada pelo colegiado. O

professor convidado Guilherme Diniz Tavares irá proferir palestra para a pós-graduação no

dia 28/03/2017. 2. A disciplina foi aprovada. A professora Mariana Linhas ministrara a

disciplina com o professor André Baldoni e será cadastrada como colaboradora no PPGCF.

Foi levantada dúvida sobre alunos de doutorado que poderão ministrar aulas na pós-

graduação: apenas se o aluno tiver se especializado em uma técnica específica ou em

casos omissos que deverão ser discutidos pelo colegiado. Esse assunto deverá ser discutido
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em instâncias maiores para uma definição mais exata. 3. Marcações de defesa aprovadas

pelo conjunto. 4. A carta do aluno foi lida no conjunto e o mesmo já foi desligado haja vista

que o mesmo precisava matricular-se no mestrado em Ciências da saúde. O aluno foi

aprovado no PPGCS e passou a ser bolsista. 5. A carta de solicitação ao colegiado foi lida

no conjunto. O professor tem interesse em atuar na Linha de Pesquisa "Produtos naturais e

sintéticos". Foi avaliada a produção do professor nos últimos anos. O colegiado marcará

reunião extraordinária para definir a normativa de credenciamento e descredenciamento e,

logo após essa definição, a solicitação do professor será avaliada. Será enviada carta ao

docente sobre essa definição temporária. 6. Se o aluno for aprovado com ressalvas na

dissertação de defesa, o orientador deverá emitir uma declaração assinada, contendo todas

as modificações sugeridas. A declaração aprovará o aluno. O colegiado não considera

ressalvas: erros de português, erros de formatação. Caso possa ser retirado o termo

"aprovado com ressalvas", o colegiado sugere tirá-lo e manter somente: aprovado e

reprovado. Essa possibilidade será consultada na Dicon e o ponto será tratado, novamente.

7. Os pedidos de prorrogação foram lidos e aprovados pelo conjunto. Todos os pedidos de

prorrogação são aprovados, automaticamente, para seis meses com uma segunda

possibilidade de renovação por mais seis meses. O pedido do aluno Guilherme Onório foi

aprovado caso sejam cumpridos os prazos propostos: qualificação em maio e defesa até

seis meses. O prazo de defesa será de até seis meses para defender, a contar do término

dos 24 meses de curso. Desta forma, como a maioria se matriculou no dia 23/02/15 (prazo

de defesa: 23/02/17), a prorrogação de até seis meses terá validade até 23/07/17. 8.

Aqueles que completarem 20 defesas até março de 2017 terão a aprovação. Aqueles que

não completarem 20 presenças até o final de março, deverão repetir a disciplina

concomitantemente com Seminários II ao longo de 2017. 9. Todos os prazos dos alunos

ingressantes no meio do ano (Edital de seleção 01/2017/PPGCF/CCO, publicado em

10/03/20174, passarão a valer a partir do ingresso dos mesmos, ou seja, agosto de 2017. 10.

Ponto tratado no início da reunião. 11. O valor do PROAP destinado ao PNPD é do

pesquisador pos-doc e é ele quem define o que será feito com o valor. A divisão aprovada

pelo coordenador em exercício, prof. Leandro Augusto, foi lida, avaliada e aprovada pelo

conjunto. 12. Foi estabelecido que o prazo de 2 anos para o pesquisador PNPD já é

automático podendo ser renovado após uma consulta ao professor responsável. Caso não

haja interesse em renovação por parte do professor responsável, será liberado edital para

ampla concorrência. Será feita normativa sobre as regras de seleção e renovação de

pesquisador PNPD. 13. Foi definido que as reuniões ocorrerão nas segundas quartas-feiras

de cada mês, às 8:00 horas. A Reunião extraordinária foi marcada para o próximo dia
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29/03/2017 às 08:00 horas da manhã. 14. Relação de alunos e orientadores informados: 1-

Ana Luisa de Oliveira Silva, Cristina Sanches. 2- Carolina Mirtes Melo, Gisele Rodrigues. 3-

Jéssica Ferreira Cardoso, Gisele Rodrigues. 4- Isabella Viana Gomes Silva, Danyelle

Romana, coorientadora Roberta Figueiredo (falta assinatura no formulário). 5- Karolini de

Faria Mota, André de Oliveira Baldoni. 6- Luisa Ferreira da Cruz, Marcelo Gonzaga de

Freitas. 7- Mariana de Lima Nascimento, Whocely Victor de Castro.15. Serão destinados

R$1500,00 da rubrica 90.30 para compra e importação das sementes solicitadas pelo prof.

Joaquim. Leitura dos informes: Pendências de 2016 - Primeira semana de outubro: Zé

Villar, Victor, Joaquim - Revisão do regimento interno. Primeira semana de outubro: Leandro,

Cristina - Normas de credenciamento e descredenciamento. Primeira semana de novembro -

Normatização para distribuição de bolsas e reclassificação por chamada interna. Sobre os

informes: Normatização sobre credenciamento e descredenciamento e Regimento do

PPGCF serão avaliados na Reunião Extraordinária do dia 29/03/17. A normativa sobre

distribuição de bolsas e chamada interna foi lida e aprovada. Nada mais havendo a tratar, a

reunião foi encerrada às 17h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos

presentes. Divinópolis, 17 de março de 2017.__________________________________________
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