
ATA DA 40ª 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 seis dias do mês de
junho do ano de dois mil e dezoito, às 08h00min, na sala de reuniões do 3º andar do

bloco C, iniciou-se a 40ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pela

Profª. Dra. Cristina Sanches, vice-coordenadora, do Programa e teve como presenças:

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

Lima e o discente Brayan Jonas Mano Sousa. Os Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira

Barbosa justificou ausência por estar fora do país e o Prof. Dr. André de Oliveira

Baldoni justificou ausência por estar em curso no próprio campus. Fazendo-se
cumprir a seguinte pauta: 1. Autorização ad referendum de solicitação de auxílio

tradução/revisão Prof. André Baldoni; 2. Autorização ad referendum de solicitação de

auxílio tradução/revisão Prof. Leandro Barbosa; 3. Autorização ad referendum de

solicitação de auxílio PNPD Profª. Ana Hortência Castro; 4. Autorização ad referendum

de solicitação de auxílio tradução/revisão Profª. Cristina Sanches; 5. Pedido de

prorrogação de prazo de defesa do aluno Samuel Dutra (Profª. Cristina Sanches); 6.
Pedido de prorrogação de prazo de qualificação da aluna Luisa Ferreira Cruz (Prof.

Marcelo Gonzaga); 7. Normas para marcação de defesa (publicações e outras

pendências); 8. Regimento interno - necessidade ou não de submissão do artigo

científico como pré requisito; 9. Linhas de pesquisa do PPGCF; 10. Início das

atividades da professora visitante Profª. Drª. Maria das Graças Carvalho (02/05/2018);

11. Regra de recredenciamento (finalização); 12. Comissão de Seleção 2018 -

Processo Seletivo 2019. Definição de membros. Informes: Pedido de aproveitamento

de créditos Sara Batista (prof. Whocely Victor) / defendeu em 22/03/18. Sobre a
reunião: 1. A solicitação foi aprovada pelo conjunto. 2. A solicitação foi aprovada pelo

conjunto. 3. A solicitação foi aprovada pelo conjunto. 4. A solicitação foi aprovada pelo

conjunto. 5. O aluno Samuel Dutra e sua orientadora, profª. Cristina Sanches, enviaram

segundo pedido de prorrogação de prazo de defesa. A orientadora esclareceu que o

aluno já coletou os dados e que está pendente a escrita do texto da discussão da

dissertação e que vê possibilidade do encerramento uma vez que o aluno estará de

férias. O colegiado aprovou o pedido com nova data de defesa até 31 de agosto de

2018. 6. A aluna Luisa Ferreira e seu orientador, Prof. Marcelo Gonzaga, enviaram

pedido de prorrogação de prazo de qualificação. A aluna já possui dados suficientes

para qualificar apresentados na disciplina Seminários II, porém solicitou prorrogação. O

colegiado aceitou o pedido e a nova data de qualificação será até 31 de dezembro. 7 e
8. Foi incluído no Regimento que as normas para marcação de defesa serão dispostas



em Normativa própria, entretanto o item será finalizado em próxima reunião com

presença do restante dos membros do colegiado. No dia 25 de junho a profª. Cristina

Sanches, em conversa com o pró-reitor de Pesquisa e Pós, prof. André Mota,

questionou sobre o impedimento de novos credenciamentos ao longo dos próximos

quatro anos; o pró-reitor esclareceu que a PROPE quer apenas verificar se as normas

de credenciamento e descredenciamento estão sendo seguidas, mas o colegiado terá

autonomia de receber um pedido de credenciamento e autorizar a entrada do professor,

especialmente, se for um professor que trará benefícios claros ao programa. 9. Foi
destacado que corre-se o risco de separar-se as Linhas de pesquisa levando ao

prejuízo de outra linha que publique menos. Foi sugerido que os nomes e descrição

das Linhas de pesquisa atuais devam ser ajustados esclarecendo as áreas que são

contempladas em cada Linha; deverão ser criadas descrições que abordem os estudos

desenvolvidos pelas Linhas. Será feita uma enquete para votação entre os docentes

para adição de nova Linha de Pesquisa no PPGCF e/ou sugestão de descrições mais

claras das Linhas existentes. 10. A professora Maria das Graças assinou o contrato

como professora visitante no dia 02/05/18. A professora possui um plano de trabalho

que contempla auxílio às pesquisas correntes no programa, participação em bancas,

oferecimento de disciplinas, revisões em artigos dos docentes, etc. 11. A Normativa de

credenciamento e descredenciamento 002/2017 foi relida em conjunto e modificada. A

Normativa foi atualizada e substituída pela Normativa 02/2018 que será inserida no

Regimento Interno. 12. A profª. Adriana Cristina será convidada a presidir a Comissão

de Seleção do Processo Seletivo 2018, turma 2019 e sugerir os demais membros.

Ponto extra: 13. Disciplina optativa “Patologias do sangue”; profª. Maria das Graças

Carvalho e Danyelle Romana. 14. Montagem do site do PPGCF: profª. Cristina

Sanches e Brayan. Sobre os pontos extras: 13. O colegiado leu a ementa da

disciplina e aprovou a solicitação enviada pelas professoras. 14. O representante

discente do colegiado irá colaborar na montagem do site com a profª. Cristina Sanches

e receberá um certificado ao final. Informes: O pedido de aproveitamento de crédito da

aluna Sara Batista para a disciplina “Bioestatística”, cursada no PMBqBM/CCO, foi

aceito pelo colegiado, entretanto será consultado na Dicon sobre a possibilidade de

inserção da mesma no histórico, uma vez que a aluna defendeu em março de 2018.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h00min, devendo ser esta

ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 26 de junho de

2018._________________________________________________________________
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