
ATA DA 37ª 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 sete dias do mês de

fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08h00min, na sala 304 do 3º andar do bloco C,

iniciou-se a 37ª 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

representante discente Letícia Vieira defendeu sua dissertação e será aberta nova

eleição. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1.Bolsas UFSJ e PROAP (distribuição

e regras); 2.Aprovação ad referendum do pedido de defesa da aluna Camila Souza;

UFMG (Prof. André Baldoni); 3.Encaminhamento de defesa da aluna Sara Batista;

videoconferência (Prof. Whocely Victor); 4.Pedido de prorrogação de prazo de defesa da
aluna Gabrielle Kéfrem (Prof. André Baldoni); 5.Encaminhamento de defesa da aluna

Gabrielle Kéfrem (Prof. André Baldoni); 6.Pedido de prorrogação de prazo de defesa do

aluno William Gustavo (Profª. Adriana Cristina); 7.Encaminhamento de defesa do aluno

William Gustavo (Profª. Adriana Cristina); 8.Encaminhamento de defesa da aluna Maria

Eduarda Rezende; videoconferência (Prof.ª Ana Hortência); 9.Pedido de prorrogação de

prazo de defesa da aluna Layla lamberti (Profª. Gisele Silva); 10.Pedido de prorrogação

de prazo de defesa da aluna Thaís Resende (Profª. Danyelle Romana); 11.Pedido de

prorrogação de prazo de defesa da aluna Thaís Lorenna (Profª. Cristina Sanchez);

12.Pedido de prorrogação de prazo de defesa do aluno Samuel Dutra (Profª. Cristina

Sanchez); 13.Oferecimento de nova disciplina: Validação de Métodos Analíticos (Prof.

Frank Pereira); 14.Reunião de apresentação do colegiado aos novos alunos;

15.Fechamento do diário da disciplina Seminários I; 16.Membros colaboradores;

17.Horários de uso da sala de videoconferência e Checklist para defesa. Pontos extras:
18.Cancelamento da disciplina Substâncias Biotativas no PPGCF. 19. Pedido de

matrícula fora do prazo; aluna Karen Pereira (turma 2018). 20. Eleição de novo membro

discente do colegiado. 21. Solicitação de alunos da turma 2016 (com prorrogação de

prazo de defesa) de não participação no Workshop do PPGCF. Informes: Pedido de

aproveitamento de créditos dos alunos: Letícia Vieira; Camila Tavares e Brayan Sousa.

Sobre a reunião: 1. Os coordenadores de pós-graduação se reuniram na Reunião do

Colegiado Geral e o PPGCF ganhou mais uma bolsa da UFSJ. Essa nova bolsa será

distribuída ao 6º colocado do Processo Seletivo Turma 2018. Distribuição PROAP 2018:

Porcentagens distribuídas conforme o PPGCS. Diárias 10%; Locomoção 10%; Auxílio



Estudante 25%; Auxílio Pesquisador 40%; Serviços de terceiros 15%; PNPD – Material

de consumo. Assuntos tratados no Colegiado Geral: A) Qualis PROPE – a PROPE

implementará 100 bolsas, de valores reduzidos, para alunos da pós-graduação que não

recebem bolsa. O Qualis PROPE será distribuído, primeiramente, para os programas

que têm nota 4 e 5 e as que sobrarem serão distribuídas para os demais programas. B)

Internacionalização: Será descentralizado da Capes e a PROPE terá maior autonomia

para desenvolver atividades com este recurso. Apenas os programas com doutorado

poderão se beneficiar do mesmo. C) Os critérios de credenciamento e

descredenciamento deverão ser enviados até março de 2018 e não poderão ser

credenciados ou descredenciados novos professores até 2020. Se os programas

quiserem credenciar ou descredenciar deverão solicitar, formalmente, à PROPE adjunta.

O PPGCF tem oito novos professores credenciados que receberam alunos no Processo

Seletivo 2018. Estes professores deverão entrar na avaliação Sucupira 2017. Destes

novos professores, aqueles que tiverem maior fragilidade em produção, orientação e

oferecimento de disciplinas ficarão como colaboradores, pois estão orientando alunos. O

PPGCF pode ter até 40% de professores colaboradores. O colegiado definiu que 30%

dos professores serão colaboradores, ao todo, 6 professores. De acordo com a novas

Normas exigidas pela PROPE de proibição de credenciamento até 2020, todos os

professores que não atingiram ponto de corte na avaliação de 2017 iriam para

colaboradores. Como não há vagas suficientes dentro da cota de 30%, foram

transferidos para professores permanentes aqueles que tiveram pontuação maior que

400 e/ou projetos aprovados. Ficarão 26 professores credenciados. Os professores que

ficaram como colaboradores foram: Maria José, Frank, Carlos Jensen, Mariana, Magna

e Marcelo. Novas professoras permanentes: Caroline Dominguete, Angelita, Luciana

Drumond, Vanessa Stein. 2. O formulário de encaminhamento de defesa da aluna

Camila Tavares Souza foi lido, a banca analisada e o pedido aprovado. Uma convidada

participará via Skype e a outra participará presencialmente. 3. O formulário de

encaminhamento de defesa da aluna Sara Batista foi lido, a banca analisada e o pedido

aprovado. O convidado participará via Skype. 4 e 5. A aluna Gabrielle Kéfrem teve os

pedidos aprovados; a defesa já está agendada. 6 e 7. O aluno William Gustavo teve os

pedidos aprovados; a defesa já está agendada. 8. O formulário de encaminhamento de

defesa da aluna Maria Eduarda Dutra foi lido, a banca analisada e o pedido aprovado; o

convidado externo participará via Skype. A defesa será condicionada à aprovação da

disciplina obrigatória Academic Writing que está faltante. 9. A aluna Layla Paola teve o

pedido aprovado; a nova data de defesa será em julho. 10. A aluna Thaís Rezende teve



o pedido aprovado; a nova data de defesa será em agosto. 11. A aluna Thaís Lorenna

Sales teve o pedido aprovado; a nova data de defesa será em maio. 12. O aluno Samuel

Dutra teve o pedido aprovado; a nova data de defesa será em julho. 13. A ementa

enviada pelo Prof. Frank foi lida e aprovada pelo Colegiado; a quantidade de vagas,

período de duração e horário serão confirmados com o professor. 14. Será feita uma

reunião de apresentação aos novos alunos pelo Colegiado do PPGCF no dia 13/03 de

08:00 às 09:00 horas, antes da 38ª reunião ordinária do colegiado. 15. A data de

fechamento do diário será 01/04, permanentemente. Os alunos da turma 2017/1 terão

maior chance de completar suas 20 presenças. O Seminário deve servir para o aluno

participar de uma discussão de resultados científicos, por isso só valem defesas de

mestrado e doutorado e não qualificações ou palestras gerais. 16. O item foi discutido

no ponto 1, letra C. 17. As bancas não têm horário fixo para terminar. Aquelas que

puderem ser marcadas até 08:30h e 13:30h na sala de videoconferência obedecerão.

Pontos extras: 18. Substâncias Bioativas: O prof. João Máximo não dará mais a

disciplina no PPGCF e no PPGCS e ela será oferecida pelos Profs. Fernando Varotti e

Gustavo que não são credenciados no PPGCF. Sendo assim, o oferecimento será

cancelado no PPGCF neste semestre. 19. A solicitação para inscrição fora do prazo

pela nova aluna Karen Pereira foi lida, discutida e aprovada, já que a aluna não é

bolsista. 20. Será aberta eleição para novo membro discente do Colegiado até o final de

março. 21. As solicitações estão sendo recebidas e avaliadas pelo Prof. André Baldoni,

responsável pela disciplina. Informes: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

encerrada às 10h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Divinópolis, 27 de fevereiro de

2018.__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


