
ATA DA 35ª 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 um dias do mês de

novembro do ano de dois mil e dezessete, às 08h00min, na sala de reuniões do 3º

andar do bloco C, iniciou-se a 35ª 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. Hélio Batista dos Santos,

Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni, Drª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e a

discente Letícia Vieira. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1. Solicitação de

inclusão de coorientação aluno William Gustavo (Profª. Adriana Cristina); 2. Avaliação
de Plano de Ensino de disciplina nova: Ensaios farmacológicos pré-clínicos (Prof.

Marcelo Gonzaga); 3. Finalização Regimento PPGCF; 4. Apresentação do PPGCF no

CIFARP (Prof. André Baldoni). Informe: Qualificação da aluna Layla Lamberti. Inclusão
de pontos extras: 5. Vinda de professores da USP para realização de workshop e

parceria de solidariedade entre os programas. Sobre a reunião: 1. Solicitação da Prof.

Adriana para inclusão de coorientador do aluno William foi lida e aprovada. 2. A

proposta da disciplina foi lida e aprovada. 3. Os pontos faltantes do regimento foram

avaliados e o regimento foi finalizado. 4. O Prof. André descreveu sua participação no

Fórum de Coordenadores do CIFARP. Ele começou descrevendo o processo de

parceria com a USP - Ribeirão Preto para formalização de uma nucleadora de

solidariedade entre os programas. Pela análise dos avaliadores da CAPES o nosso

ponto fraco é a entrada de alunos no programa e que com uma boa captação de alunos

os pontos negativos da avaliação serão sanados. Também foi apresentado um relatório

sobre a reunião com o coordenador da CAPES apontando como foi feita a avaliação

quadrienal. 5. O Prof. André também expôs sobre a criação de uma disciplina que seria

ofertada por 3 professores da USP e na criação de um workshop para apresentação dos

trabalhos realizados pelos alunos do PPGCF. Foi aprovado que os professores da USP

que entraram em contato com o Prof. André seriam convidados para ofertarem essa

disciplina. Além disso ficou decidido a convocação de uma assembleia entre o corpo

docente para discutir: Avaliação da CAPES, Avaliação interna do PPGCF e Parceria

USP-UFSJ. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 09h45min, devendo

ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 21 de novembro de

2017.__________________________________________________________________
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