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ATA DA 29ª 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 três dias do mês de maio do ano de

dois mil e dezessete, às 08h00min, na sala de reuniões do 3º andar do bloco C, iniciou-se a

29ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pelo coordenador do Programa,

Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e teve como presença os seguintes membros do

Colegiado: profª. Cristina Sanches - vice-coordenadora - , prof. André de Oliveira Baldoni,

prof. Hélio Batista dos Santos, profª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos e a discente

Letícia Vieira. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1 - Marcação de defesa das alunas Ana
Carolina Oliveira (prof. André Baldoni) e Virgínia Frade (profª. Cristina Sanches) – ambas por

videoconferência. 2 - Solicitação de recurso para participação no CIFARP/2017 (prof. André

Baldoni). 3 - Pedido de desligamento aluna Fernanda Martins Diniz (prof. Marcelo Gonzaga).
4 - Oferecimento de disciplina PK/PD de anti microbianos: da teoria à prática (profª. Cristina

Sanches). Inclusão dos novos pontos de pauta: 5 - Pedido de auxílio tradução profa. Gisele

Rodrigues. 6 - Pedido de descredenciamento da profª. Silvia Ligório. 7- Projeto APCN

(Apresentação de propostas para cursos novos) junto à CAPES. 8- Proposta de palestra

com professor convidado da USP de Ribeirão Preto, prof. Maurílio de Souza Cazarim. Sobre

os pontos de pauta: 1- Aprovação da banca da aluna Virgínia Frade, sendo dois membros

externos por videoconferência. Aprovação da banca da aluna Ana Carolina Oliveira com um

membro externo via videoconferência e um membro suplente via videoconferência, caso

necessário. 2- Leitura da carta de solicitação enviada pelo docente. Geralmente no CIFARP

ocorre um Fórum informal de coordenadores da área de Farmácia; foi sugerido que o

professor André Baldoni participe do Fórum representando a coordenação. A solicitação foi

aprovada pelo conjunto. O professor enviará o restante da documentação para início do

processo de pagamento. 3- Leitura do pedido da aluna Fernanda Martins Diniz. O Colegiado

propôs que ela assista Seminários em outro local e traga um atestado de participação ou

assista os seminários do PPGCS que têm horário fixo quinzenalmente, às sextas-feiras, pela

manhã. Antes de contactar a aluna, foi sugerido verificar com o professor Marcelo Gonzaga

e com a discente se ambos teriam interesse em continuar com a pesquisa. O Colegiado

entendeu que o processo de coleta e escrita adiantados é importante e podem ser avaliadas

forma da aluna cumprir com o restante das presenças em seminários. 4- Aprovação do

oferecimento da disciplina PK/PD de anti microbianos. Foi sugerida a inclusão de um tópico

de pré-estágio em docência na disciplina Didática do Ensino Superior, como pré-requisito

obrigatório para cursar estágio em docência. Neste primeiro momento, a disciplina poderia

ser reformulada e oferecida ainda como optativa para teste da adesão dos alunos.
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5- O pedido de auxílio à tradução da professora Gisele foi lido. A professora anexou toda a

documentação necessária para solicitação, conforme determinado pelo Colegiado. 6- Leitura
do pedido de descredenciamento da profª Sílvia Ligório. O Colegiado fará ofício de

agradecimento à professora. 7- A UFSJ abriu Edital APCN para envio de propostas de

abertura de doutorado. O Colegiado avaliou as duas situações: a não existência de novas

bolsas, caso seja aprovada a abertura de um novo curso de doutorado, porém, o PPGCF

necessita avançar e implantar o curso de doutorado. Sendo assim, ficou decidido o reenvio

da proposta APCN, que não precisará ser reavaliada, internamente pela PROPE. Os

coordenadores farão uma reanálise das sugestões retornadas quando da última submissão

à PROPE. A data limite do Edital 002/2017/PROPE é 8 de setembro de 2017. 8- Aprovação
da vinda do professor Maurílio Cazarim. Será cadastrada diária para o convidado que virá

via transporte rodoviário, para posterior ressarcimento das passagens. A palestra será

divulgada nos demais programas de pós-graduação do campus e pela liga acadêmica de

Farmácia Clínica. As reuniões do Colegiado ocorrerão toda segunda terça-feira do mês de

08h00 às 10h00. Ficando a próxima reunião ordinária marcada, excepcionalmente, para o

dia 06 de junho de 2017, exclusivamente, para tratar do Regimento do PPGCF. Nada mais

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 09h30min, devendo ser esta ata lida, aprovada

e assinada pelos presentes. Divinópolis, 23 de maio de

2017._____________________________________________________________________
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