
ATA DA 33ª 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 setembro do
ano de dois mil e dezessete, às 08h00min, na sala de reuniões do 3º andar do bloco C,

iniciou-se a 33ª 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, Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos. A

discente Letícia Vieira justificou ausência. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1
Parecer do pedido de credenciamento da profª. Mariana Linhares (discente Letícia

Vieira); 2 Distribuição das solicitações de recredenciamento dos docentes; 3 Situação

dos docentes do curso; 4 Pedido de prorrogação de qualificação Andreza Marinho (prof.

José Villar); 5 Pedido de inclusão de coorientador no projeto do aluno Guilherme Onório

(prof. Whocely Victor); 6 Indicação de coorientador aluna Sílvia Letícia (profª. Danyelle

Romana). Pontos extras: 7 Pedido de aproveitamento de Seminários aluna Anna Luisa

O. Silveira (profª. Cristina Sanches), 8- Relatório de acompanhamento da aluna Flavia

(profª. Maria José); 9- Comissão do Processo Seletivo 2018. Sobre a reunião: 1- A
discente Leticia avaliou o pedido da professora Mariana Linhares que obteve 155 pontos

e teve seu pedido aprovado (o critério foi de 150 pontos). 2- As solicitações dos

recredenciamentos foram distribuídas entre os membros do colegiado. 3- Foram

avaliadas as orientações e quantidades de disciplinas de cada docente do programa

desde 2013. O levantamento dos docentes será avaliado junto aos pedidos de

recredenciamento. A pontuação exigida para o recredenciamento será de 400 pontos no

quadrienio. Todos os pedidos serão avaliados em uma planilha e somente aqueles que

não atingirem os critérios receberão um parecer. Serão considerados: Orientação

(quadriênio), lecionar aulas (biênio), publicação (quadriênio/ Simago). Os que não

atingirem os critérios terão ate o final do ano de 2018 para regularizarem a situação. 4-
O pedido de prorrogação da aluna Andreza foi lido e aprovado sendo que a qualificação

deverá ocorrer em até 3 meses a contar da data desta reunião (até dezembro). 5- O
pedido de inclusão de coorientador pelo aluno Guilherme e pelo prof. Victor foi lido e

avaliado, as justificativas foram consideradas válidas e o pedido aprovado. 6- O pedido

de inclusão de coorientador e a justificativa foram lidos e aprovados. 7- Todas as

palestras de professores e defesas valem presenças para a disciplina Seminários I e a

aluna está autorizada a assisti-las e apresentar assinatura na lista de presença como os



demais alunos ou apresentar certificado em caso de palestras externas. 8- Conforme
solicitado na 32ª reunião do Colegiado a aluna entregou um relatório que foi lido no

conjunto. Em contato telefónico com a orientadora, durante a reunião, ela manifestou

ciência e concordância com o relatório entregue pela aluna. O colegiado continua

mostrando preocupação com o andamento do projeto e registrou ciência do relatório. 9-
A Comissão foi formada pelos professores Hélio Batista (presidente, Ana Hortencia,

Joaquim Maurício e Leandro Augusto (suplente). Os professores convidados para

avaliação dos projetos foram: Fábio Vieira, Ralph Gruppi e Gustavo Viana como

suplente. A proposta é que a publicação do Edital ocorra até o dia 18 de setembro. Os

projetos serão lidos e a entrevista ocorrerá com a arguição do projeto, sem

apresentação. Serão avaliados: Currículo, entrevista e projeto. O Processo Seletivo terá

um valor de inscrição simbólico, a exemplo da última seleção em Junho de 2017. A

proficiência em inglês continuará sendo exigida no ato da matrícula. O interesse em

disponibilizar vagas será consultado aos docentes para disponibilização no Edital.

Aqueles candidatos que fizerem a prova de seleção e não tiverem orientador,

previamente combinado, serão distribuídos entre os professores que estão necessitando

de orientandos. Informes: 1- Marcação de qualificação do aluno William Gustavo. 2- Dia
15 de setembro será publicada a avaliação quadrienal da Capes. Nada mais havendo a

tratar, a reunião foi encerrada às 10h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e

assinada pelos presentes. Divinópolis, 12 de Setembro de 2017. A próxima reunião ficou

marcada para o dia 10 de outubro.
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