
ATA DA 31ª 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 doze dias do mês de Julho do ano
de dois mil e dezessete, às 10h30min, na sala de reuniões do 3º andar do bloco C,

iniciou-se a 31ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pelo

coordenador do Programa Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e teve como

presenças: Profª. Dra. Cristina Sanches, Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni, Profª. Dra.

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e a discente Letícia Vieira. O Prof. Dr. Hélio

Batista dos Santos, justificou sua ausência por motivos de saúde. Fazendo-se cumprir a

seguinte pauta: 1- Pedido credenciamento (prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen); 2-
Solicitação de recurso para participação em Congresso Científico (profª. Danyelle

Romana); 3- Memorando profª. Ana Hortência sobre situação da aluna Maria Eduarda

Dutra Resende; 4- Pedido credenciamento (profª. Angelita Cristine Melo); 5- Adaptação
da Disciplina “Tópicos Especiais em Biotecnologia Vegetal” para “Tópicos Avançados

em Biotecnologia Vegetal” com maior carga horária (profª. Ana Hortência); 6- Pedido de

substituição de coorientador, aluna Gabrielle Kéfrem (prof. André Baldoni); 7- Pedido
credenciamento (profª. Caroline Pereira Domingueti); 8- Oferecimento de nova disciplina:
Hemostasia e Inflamação (profª. Melina Barros); 9- Professores responsáveis por

Estágio em Docência e Seminários I. Inclusão dos novos pontos de pauta: 10- Resposta
ao pedido de credenciamento da Profª. Drª. Magna Cristina de Paiva. 11- Pedido de

credenciamento da profª. Luciana Drumond; 12- Pedido de credenciamento da profª.

Mariana Linhares; 13- Oferecimento de nova disciplina - Saúde Baseada em Evidências

(prof. André Baldoni); 14- Pedido de prorrogação do prazo de defesa da aluna Nathália

Simões (profª. Cristina Sanches); 15- Pedido de prorrogação do prazo de qualificação da
aluna Layla Lamberti (profª. Gisele Silva); 16- Pedido de auxílio a estudante da aluna

Thaís Batista (profª. Danyelle Rios); 17- Pedido de prorrogação do prazo de qualificação

das alunas Camila Tavares e Gabrielle Kefrem (prof. Andre Baldoni). Informes: Auxílio

estudante - aluna Karoline Mota - não há possibilidade de auxílio retroativo; -

Impossibilidade de pagamento de reembolso para profª. Adriana Soares; - Oficialização

do desligamento da aluna Fernanda Diniz; - Autorizações de pedidos de

tradução/revisão e publicação serão feitas ad referendum. Sobre a pauta: 1- Sobre os

pedidos de credenciamento: Foram enviados 6 pedidos ao colegiado até o momento;

Magna Paiva; Carlos Jensen; Luciana Drumond; Caroline Dominguete; Mariana

Linhares e Angelita Melo. Atualmente, existem 19 professores credenciados no PPGCF.



Foram avaliadas as quantidades de alunos por professores e se novos credenciamentos

iria gerar um problema futuro no PPGCF. Em razão disto, os 6 novos pedidos serão

avaliados e novos pedidos serão suspensos. Os 5 pedidos de credenciamento da atual

reunião foram distribuídos entre os membros do presentes. 2- O pedido de auxilio

financeiro da professora Danyelle Romana Rios foi lido. Os documentos apresentados

foram: carta e justificativa ao colegiado, poster do evento, recibo de pagamento da

inscrição. O colegiado colocou o ponto em votação e aprovou a solicitação. 3- O

memorando da professora foi lido e o colegiado esta ciente da situação. Foi decidido

que a assinatura do orientador nos formulários de matrícula será obrigatória para todas

as disciplinas e não somente para “Estágio em Docência”. 4- O pedido de

credenciamento da professora Angelita Melo foi entregue a professora Cristina Sanchez

para avaliação. 5- A disciplina terá maior carga horária para atender melhor aos alunos

cursantes. A adaptação da disciplina foi aprovada. 6- O pedido de troca do coorientador

da aluna Gabrielle Kefrem foi lido e aprovado pelo colegiado. 7- O pedido

credenciamento da professora Caroline Domingueti foi entregue ao professor Leandro

Barbosa para avaliação. 8- Será sugerido à professora Melina Barros o

compartilhamento da disciplina “Hemostasia e o laboratório Clínico” com a professora

Danyelle Romana devido à grande semelhança dos tópicos abordados em ambas as

disciplinas ou que ela enfoque a proposta de disciplina no processo inflamatório. 9- A

professora Cristina Sanchez ficou responsável pelo lançamento das notas de Estágio

em Docência e o professor Leandro Barbosa pelo lançamento das notas de Seminários I.

10- O pedido de credenciamento da professora Magna Paiva está sob avaliação do

professor Hélio. 11- O pedido credenciamento da professora Luciana Drumond foi

entregue à professora Luciana Lima para avaliação. 12- O pedido credenciamento da

professora Mariana Linhares foi entregue à discente Letícia Vieira para avaliação. 13-

Aprovacao da disicplina Saude Baseada em evidencias dos professores Andre Baldoni e

Alba Otoni. 14- O pedido foi lido pelo colegiado e a prorrogação da defesa da aluna

Nathália Simões foi aceita. 15- O pedido foi lido pelo colegiado e a prorrogação da

qualificação da aluna Layla Lamberti foi aceita. 16- O pedido de auxílio discente da

aluna Thaís Resende foi lido e aprovado. 17- Os pedidos de prorrogação das

qualificações das alunas Camila Tavares e Gabrielle Kefrem foram lidos e aprovados.

Informes: Leitura e ciência dos informes pelos membros. Os pedidos de tradução,

publicação e atividades cientificas de professores e alunos poderão ser aprovados ad

referendum para evitar que os prazos de auxilio sejam perdidos. Nada mais havendo a



tratar, a reunião foi encerrada às 11h45min, devendo ser esta ata lida, aprovada e

assinada pelos presentes. Divinópolis, 12 de Julho de 2017.
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