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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos cinco dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 16h00min, na sala de reuniões do 3º andar do 

bloco C, iniciou-se a 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGCF. 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, profª. Cristina 

Sanches Giraud e prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa. Justificativa do Prof. Joaquim 

Maurício Duarte Almeida. A representante discente eleita, Letícia Vieira, justificou sua 

ausência em razão de comparecimento em Congresso. Fazendo-se cumprir a seguinte 

pauta: 1- Distribuição do recurso adicional do PROAP 2016. Ainda há recurso disponível na 

rubrica de diárias para servidores públicos para marcação de banca de defesas, mas o limite 

de solicitação de diárias é dia 21/11/16. O Colegiado deliberou pela compra de material de 

consumo para manutenção referente ao cromatógrafo líquido do Laboratório Central 

Analítica. Desta forma, o PROAP antigo (primeira concessão) será realocado da seguinte 

forma: - R$ 2100,00; antiga rubrica 3.3.90.20, transferir para rubrica 3.3.90.30 (material de 

consumo laboratorial - com carta de exclusividade); - R$ 1500,00; antiga rubrica 3.3.90.39, 

transferir para rubrica 3.3.90.30 (material de consumo laboratorial - com carta de 

exclusividade); - PNPD: R$1550,00; antiga rubrica 3.3.90.39, transferir para 3.3.90.30 

(material de consumo laboratorial - com carta de exclusividade). A respeito da concessão 

adicional do PROAP: R$ 4299,00 o Colegiado deliberou pela divisão em 08 cotas de 

R$537,37 para professores que solicitarem recurso para compra de material de consumo. 

Os critérios para a ordem de concessão pelo Colegiado serão: número de alunos atendidos 

e número de professores do PPGCF envolvidos.  Os professores deverão apresentar 

justificativa e três orçamentos de empresas. Assim que o recurso for, oficialmente, 

disponibilizado pela PROPE o PPGCF fará a divulgação das cotas. Nada mais havendo a 

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

pelos presentes. Divinópolis, 05 de outubro de 2016. 
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