
ATA DA 39ª 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 oito dias do mês de maio do

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

iniciou-se a 39ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pelo

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

presenças: Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos, Profª. Drª. Luciana Alves Rodrigues dos

Santos Lima, Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni, Profª. Dra. Cristina Sanches (vice-

coordenadora), Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo e o discente Brayan Jonas

Mano Sousa. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1. Convocação Prof. Marcelo

Gonzaga (esclarecimentos); 2. Indicação de co-orientação da aluna Karina Resende; 3.
Indicação de coorientação da aluna Thaís Paula Gonçalves; 4. Indicação de

substituição de orientação da aluna Mariana Caroliny Ferreira (Profª. Caroline

Domingueti para Prof. André Baldoni); 5. Indicação de substituição de orientação da

aluna Bruna Gabriela Rocha (Profª. Mariana Linhares Pereira para Profª. Cristina

Sanches); 6. Indicação de substituição de orientação da aluna Bruna Cristina Alves

(Profª. Vanessa Stein para Prof. Joaquim Maurício Almeida); 7. Logotipo PPGCF -

significado e registro; 8. Distribuição de bolsas 2018; 9. Avaliações de

recredenciamento 2018; 10. Diárias para professor internacional (passagem via

PPGCS). Informes: Pedido de aproveitamento de crédito dos alunos Samuel Dutra,

Liliane Campos, Bruna Cristina Alves, Luanna Gabriella da Silva e Gabrielle Kéfrem

Gomes. Sobre a reunião: 1. O professor Marcelo Gonzaga iniciou a reunião para

apresentar ao colegiado sua consulta enviada via e-mail sobre o motivo de haver sido

colocado como professor colaborador e sobre a avaliação de recredenciamento de

2017. O professor afirmou que faltou transparência do colegiado de não tê-lo

comunicado sobre os motivos de sua mudança a professor colaborador. Foi

esclarecido na reunião que a PROPE orientou que não se altere o número de docentes

credenciados no PPGCF, neste momento. Diante disto, o colegiado definiu que os

docentes que ainda não faziam parte da Plataforma SUCUPIRA e que começaram a

orientar em 2018 entrariam como colaboradores, bem como aqueles docentes

credenciados que não alcançaram os critérios para recredenciamento realizado no

segundo semestre de 2017, devido ao fato do colaborador tem um impacto menor para

avaliação do PPGCF na avaliação pela CAPES. O colegiado assume que ainda não

havia informado aos professores sobre essa mudança deliberada na última reunião

extraordinária, embora as atas estivessem publicadas na página oficial do PPGCF. Foi



esclarecido ainda sobre como foi calculada a nota do professor quanto à publicações.

Foi esclarecido também que o professor João Máximo de Siqueira passou a

colaborador após conversa do coordenador com o professor por ele não orientar mais

alunos, mas ainda ser bolsista produtividade; entretanto o mesmo será descredenciado

em 2019, caso não entregue o pedido de recredenciamento. O professor Marcelo

Gonzaga relatou que entendeu a sua nota na avaliação 2017, porém não concorda que

outros professores que não ofereçam disciplina no PPGCF não tenham tido a mesma

cobrança. Foi solicitado que o professor citasse aqueles docentes que se enquadravam

nesta situação para adequação pelo colegiado de um possível erro na última avaliação

finalizada em novembro de 2017; o mesmo se negou a fazê-lo. 2. O pedido de

indicação de coorientação feito pela aluna Karina Aparecida Resende e sua orientadora,

Profª. Angelita Cristine de Melo foi lido e aprovado. O professor indicado para a

coorientação foi Dr. Afonso Miguel Cavaco Neves (Universidade de Lisboa). 3. O
pedido de indicação de coorientação feito pela aluna Thaís Paula Rodrigues Gonçalves

e sua orientadora, Profª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima; o Prof. Indicado foi

o Dr. Adriano Guimarães Parreira (UEMG/Divinópolis). O colegiado aceitou a indicação.

4. Em razão do descredenciamento da professora orientadora, até então, Profª.

Caroline Domingueti foi indicado novo orientador: Prof. André de Oliveira Baldoni;

ficando a Profª. Caroline Domingueti como corientadora da aluna Mariana Caroliny

Ferreira. 5. Em razão do descredenciamento da professora orientadora, até então,

Profª. Mariana Linhares Pereira, foi indicada nova orientadora: Profª. Cristina Sanches;

ficando a Profª. Mariana Linhares Pereira como coorientadora da aluna Bruna Gabriela

Rocha. 6. Em razão do descredenciamento da professora orientadora, até então, Profª.

Vanessa Cristina Stein foi indicado novo orientador: Prof. Joaquim Maurício Duarte;

ficando a Profª. Vanessa Cristina Stein como coorientadora da aluna Bruna Cristina

Alves. 7. O aluno Brayan Sousa elaborou um logotipo para o PPGCF e a cor escolhida

foi a branca o que facilitará o uso em documentos. Foi formulado também um logotipo

menor para uso em documentos internos do PPGCF. O significado do símbolo criado

será documentado em Normativa. O colegiado solicitará pagamento de uma quantia

para os alunos Brayan Sousa e Marco Túlio que representarão o PPGCF na

comemoração dos 10 anos do Campus Centro Oeste. 8. No início de 2018 foram

cadastradas 6 bolsas (até 19/04/18): Marco Túlio Alves Santos, Alda Cristina Franco

Corrêa Maia, Mariana Alves Rezende Salgado, Thaís Paula Rodrigues Gonçalves,

Déborah Fernandes Rodrigues e Jéssica Ferreira Cardoso. A 6ª bolsa foi destinada à

aluna Jéssica Ferreira Cardoso, aluna da turma 2017 que se candidatou no Processo



Seletivo 2018 para concorrer à bolsa. A referida aluna recebeu a bolsa da aluna Thais

Resende Batista, aluna da turma de 2016, que se candidatou no Processo de 2017

para concorrer a bolsa por um ano, finalizando em março de 2018. Em 08/03/18:

Bolsas UFSJ: Cancelamento de: Gabriele Kéfrem Alves Gomes, Sara Batista do

Nascimento. Cadastro de: Marco Túlio Alves Santos - 115.746.326-63, Alda Cristina

Franco Corrêa Maia - 011.666.136-40. CAPES: Cancelamento de: Camila Tavares de

Souza, Letícia Vieira. Cadastro de: Mariana Alves Rezende Salgado - 108.556.126-73,

Thaís Paula Rodrigues Gonçalves - 128.562.946-93. FAPEMIG: Cancelamento de:

William Gustavo de Lima. Cadastro de: Déborah Fernandes Rodrigues -107.090.316-70.

Em 18/04/18: CAPES: cancelamento da bolsista Thaís Resende Batista e Cadastro de

Jéssica Ferreira Cardoso - 098.992.036-45. A sétima aluna em sequência no Processo

Seletivo é Karina Aparecida Resende. 9. As avaliações dos pedidos de

recredenciamento ficaram divididos entre os membros do colegiado da seguinte forma:

Profª. Luciana Lima - avaliação dos pedidos dos professores Adriana Soares; André de

Oliveira Baldoni, José Augusto Perez Villar, Danyelle Romana Rios, Leandro Augusto

de Oliveira Barbosa. Prof. Hélio Batista: avaliação dos pedidos dos professores Cristina

Sanches, Joaquim Maurício Duarte e Whocely Victor de Castro. Prof. André de Oliveira

Baldoni: avaliação dos pedidos dos professores Alex Guterres Taranto, Hélio Batista

dos Santos, Ana Hortência Fonseca Castro e Melina de Barros Pinheiro. Profª. Cristina

Sanches: avaliação dos pedidos dos professores Luciana Alves Rodrigues dos Santos

Lima e Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo. Será enviada carta de descredenciamento

às professoras Débora de Oliveira Lopes e Maria José Nunes Paiva por não haverem

enviado seus pedidos. A Profª. Gisele Rodrigues Silva enviou após a data solicitada; o

pedido será avaliado durante a reunião. Na presente avaliação foram consideradas

orientações em andamento dos docentes e não somente orientações concluídas.

Avaliações feitas pelo professor André Baldoni: 1 - Prof. Alex Guterres Taranto:

atendeu todos os critérios; 2- Prof. Hélio Batista: atendeu todos os critérios; 3- Profª.

Ana Hortência Castro: atendeu todos os critérios. 4- Profª. Melina de Barros: pontuação

mínima - atingida; orientação no biênio - não atingido. Como a professora não ainda

não atingiu um quadriênio completo no PPGCF, ela continuará credenciada, mas no

próximo ano deverá orientar mais um aluno; a professora receberá essa comunicação.

Os quatro professores supracitados continuam credenciados. Avaliações feitas pela

professora Cristina Sanches: 5- Prof. Marcelo Gonzaga: Não atendeu a pontuação

mínima de 400 pontos, apesar de ter atendido os demais critérios. Como o professor

ainda não tem um quadriênio completo, continuará credenciado; o professor receberá



segunda comunicação considerando-se a avaliação de 2017. Como o professor está,

efetivamente, credenciado a um ano e meio no PPGCF seriam necessários,

proporcionalmente, 200 pontos - assim como foi exigido para os novos

credenciamentos no início de 2018; esta proporção não será considerada na próxima

avaliação de recredenciamento quando o docente já terá um tempo maior no programa

e deverá atender a pontuação estabelecida para os demais professores. 6- Profª.

Luciana Lima: atendeu todos os critérios. Os dois professores supracitados continuam

credenciados. Avaliações feitas pelo prof. Hélio Batista: 7- Prof. Whocely Victor: atingiu

todos os critérios. 8- Cristina Sanches: atingiu todos os critérios. 9- Joaquim Maurício:

atingiu todos os critérios. Os três professores supracitados continuam credenciados.

Avaliações feitas pela professora Luciana Lima: 10- Profª. Danyelle Romana: atingiu

todos os critérios. 11- Profª. Adriana Cristina Soares: atingiu a pontuação, orientou e

titulou alunos, mas nunca ofereceu disciplinas no curso. A professora assumiu a

disciplina Seminários I no primeiro semestre de 2018; a professora receberá essa

comunicação. 12- Prof. André Baldoni: atingiu todos os critérios. 13- Prof. José Augusto

Villar: atingiu todos os critérios.14- Prof. Leandro Augusto: atingiu todos os critérios. Os

cinco professores supracitados continuam credenciados. Avaliação durante a reunião:

15- Profª. Gisele Rodrigues da Silva: atingiu pontuação, orientou e titulou alunos, mas

não ofereceu disciplinas no quadriênio; a professora receberá essa comunicação. As

professoras que não ofereceram disciplinas: Adriana Cristina Soares e Gisele

Rodrigues da Silva deverão oferecer uma disciplina no segundo semestre de 2018 para

não serem descredenciadas na próxima avaliação. Os professores que forem

descredenciados nesta avaliação e pedirem novos credenciamentos poderão se

inscrever somente na abertura do próximo credenciamento (que encontra-se suspenso),

obedecendo à lista de professores pré-credenciados estabelecida na 38ª Reunião

Ordinária. Serão considerados prioritários os professores que já estiverem

coorientando no PPGCF e, posteriormente, aqueles que tiverem maior pontuação. 10.
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde receberá e financiará o

transporte do professor convidado phD. Jorge O’Doherty que ministrará disciplina

internacional que poderá ser cursada por todos os alunos dos programas de pós-

graduação do Campus Centro Oeste. Desta forma foi proposto pelo coordenador que o

PPGCF possa colaborar na vinda do professor pagando uma quantia que auxilie a

estadia do mesmo. Será feita consulta na PROPE e Reitoria sobre o procedimento

necessário para pagamento do professor. Ponto extra: 11. O PROAP foi alocado no

centro de custo do PPGCF dia 03/05/18. Diante do valor recebido e informado pela



PROPE, R$11704,00, o PAR foi finalizado com valores distribuídos conforme a

percentagem estabelecida na 37ª reunião ordinária em 27/02/2018 e enviado à PROPE.

Os docentes e discentes serão informados sobre a distribuição do recurso e critérios

para uso. 12. Pedido de auxílio pesquisador do Prof. Hélio Batista dos Santos para

participação em Congresso no Canadá. Os documentos entregues atendem aos

solicitados nos critérios do PROAP 2018; o colegiado avaliou e aprovou o pedido. Será

aberto processo de solicitação de pagamento do auxílio. Informes: O pedido de

aproveitamento de crédito do aluno Samuel Dutra para a disciplina “Introdução ao

Gerenciamento e análise de dados”, cursada no PPGCS/CCO, foi aceito. O pedido de

aproveitamento de crédito da aluna Liliane Campos para a disciplina “Vias de

sinalização e Câncer”, cursada como isolada no PPGCF, foi aceito. Foi lido e

analisado o pedido de aproveitamento de crédito da aluna Bruna Cristina Alves, das

disciplinas: “Cultura de tecidos vegetais”, “Técnicas de transferência genética de

plantas”, “Pesquisa Bibliográfica e comunicação Científica”, “Laboratório de Biologia

Molecular”, cursadas na Universidade Federal de Lavras, totalizando 10 créditos.

Segundo regimento interno do PPGCF, artigo 37, § 1º, “Os alunos poderão solicitar ao

Colegiado a validação de créditos conforme o caput deste artigo, desde que não

ultrapassem cinquenta por cento do total necessário à obtenção do grau

correspondente.” Desta forma, a aluna poderá aproveitar 5 créditos. Será solicitado na

Dicon que todas as disciplinas sejam lançadas no histórico, mas sendo aproveitados è

título de integralização do curso, 5 créditos, atendendo ao regimento. O pedido de

aproveitamento de crédito da aluna Luanna Gabriella da Silva para a disciplina

“Tópicos básicos e avançados em neurociências”, cursada como isolada no PPGCF, foi

aceito. O pedido de aproveitamento de crédito da aluna Gabrielle Kéfrem Gomes para

as disciplinas “Epidemiologia 2” e “Bioestatística” cursadas no PPGCS/CCO e

PMBqBM/CCO, respectivamente, foi aceito. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

encerrada às 11h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos

presentes. Divinópolis, 08 de maio de

2018._________________________________________________________________
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