
ATA DA 36ª 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 dezembro do ano de
dois mil e dezessete, às 08h00min, na sala 304 do 3º andar do bloco C, iniciou-se a 36ª
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, Profª. Drª.
Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima a discente Letícia Vieira justificou. Fazendo-se
cumprir a seguinte pauta: 1. Solicitação aluna Silvia Letícia; 2. Reestruturação site
PPGCF (Profª. Cristina Sanches); 3. Definição de orientadores do alunos selecionados no
Processo 2018; 4. Exame de defesa da aluna Letícia Vieira (Profª. Adriana Cristina); 5.
Prorrogação de prazo de defesa da aluna Maria Eduarda Dutra (Profª. Ana Hortência); 6.
Prorrogação de prazo de qualificação da aluna Flávia Jéssica Reis (Profª. Maria José).
Informes: Exame de qualificação aluna Andreza Marinho Moraes (Prof. José Villar); Pedido
de aproveitamento de créditos aluno William Gustavo; Pedido de aproveitamento de
créditos aluna Isabella Viana. Sobre a reunião: 1. Foi esclarecida a dúvida da aluna e a
Norma de distribuição de bolsas será reformulada de forma a ficar claro que as bolsas
serão distribuídas sempre para a nova turma que está ingressando no ano. Os alunos
regulares que desejarem se candidatar a bolsas deverão participar de novo Processo
Seletivo, exclusivamente, para concorrer a bolsa. 2. Será criado um link de acesso a um
segundo site na própria página do PPGCF. Nesta página o programa será apresentado de
forma mais atrativa ao público externo. A página oficial será mantida com os documentos e
exigências formais da instituição. Será solicitado aos docentes do PPGCF: a- Texto
informando linha de pesquisa - mini currículo. b - Descrição atualizada dos laboratórios de
pesquisa e/ou grupos de pesquisa que estejam vinculados. c - Parcerias nacionais e
internacionais dentre outros. 3. Os orientadores foram definidos, previamente. Todos os
novos alunos aprovado no Processo Seletivo 2018 foram distribuídos entre os docentes. 4.
O pedido foi lido pelo colegiado e o encaminhamento de defesa, bem como a banca
examinadora, da aluna Letícia Vieira foram aceitos. 5. O pedido foi lido pelo colegiado e o
pedido de prorrogação de defesa da aluna Maria Eduarda Dutra foi aceito. 6. O colegiado
não aceitará o novo pedido de prorrogação da qualificação da aluna Flávia Jéssica Reis e
dará um prazo de até 30 dias, a partir da notificação, para a qualificação da aluna,
especificamente, 29 de março de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 09h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Divinópolis, 12 de dezembro de
2017.____________________________________________________________________
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