
ATA DA 42ª 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 onze dias do mês de

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

do bloco C, iniciou-se a 42ª 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 (vicecoordenadora) e o discente Brayan Jonas Mano Sousa. Fazendo-se
cumprir a seguinte pauta: 1. Aprovação ad referendum para manutenção de

micropipetas. 2. Aprovação ad referendum do pedido de prorrogação do prazo de

qualificação da aluna Isabella Viana (Profª. Danyelle Rios); 3. Aprovação ad

referendum do pedido de recebimento de bolsa concomitante ao salário da aluna

Déborah Rodrigues (Prof. Carlos Jensen); 4. Transferência de centro de custo do

Equipamento CG-MS para a Central Analítica; 5. Normativas pendentes: símbolo

PPGCF e critérios para recebimento de bolsas; 6. Pedido de credenciamento Profª.

Caroline Pereira Domingueti; 7. Pedido de credenciamento Profª. Mariana Linhares

Pereira; 8. Palestra de abertura do Congresso de Produção científica. Sobre a reunião:
1. O processo de micropipetas aprovado para manutenção está vinculado ao projeto de

pesquisa do Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, “Mecanismo de ação

molecular da 21-benzilideno digoxina na adesão célula-célula”. O critério de divisão das

pipetas a serem calibradas foi: divisão igualitária entre os que solicitaram e melhores

marcas das micropipetas. Somente serão atendidas pipetas monocanais, conforme os

orçamentos e Termo de Referência que compõem o processo 23122.018635/2018-10.

Foram definidos: 05 pipetas para laboratório do Prof. Leandro Augusto de Oliveira

Barbosa, 04 pipetas para laboratório do Prof. Joaquim Mauricio Duarte Almeida, 06

pipetas para laboratório do Prof. Whocely Victor de Castro, 06 pipetas para laboratório

do Prof. Hélio Batista dos Santos, 05 pipetas para laboratório da Profª. Luciana Alves

Rodrigues dos Santos Lima, 05 pipetas para laboratório da Profª. Ana Hortência

Fonseca Castro, 07 pipetas para laboratório da Profª. Danyelle Romana Rios e 05

pipetas para laboratório da Profª. Cristina Sanches. 2. O pedido de prorrogação do

prazo de qualificação da aluna Isabella Viana foi aprovado, bem como a banca de

qualificação que deverá ocorrer dia 21 de setembro de 2018. 3. O pedido de trabalho

concomitante ao recebimento de bolsa foi aprovado pelo colegiado considerando-se a

carga horária das aulas e tipo de trabalho a ser desenvolvido pela discente. 4. As
professoras Cristina Sanches e Farah Maria Drumond Chequer Baldoni solicitaram,



formalmente, a transferência do equipamento CG-EM do Laboratório de Análises

Toxicológicas para o Laboratório Central Analítica. Levando-se em consideração que

esta aprovação cabe à Câmara de Gestão, este colegiado dá ciência desta

transferência e encaminha essa ciência à Câmara de Gestão. Como o equipamento

está sob a tutela do curso de graduação em Farmácia e de acordo com o 3º item de

solicitação dos requerentes de que o equipamento “seja incorporado ao PPGCF”, este

colegiado orienta que a aprovação e ciência seja feita também pelo colegiado do curso

de graduação da Farmácia. Da mesma forma, sugere que o equipamento fique alocado

fisicamente no CT-INFRA (pós-graduação), mas também permaneça vinculado ao

curso de graduação de Farmácia. 5. As Normativas 01/2018 (Critérios de distribuição

de bolsas), 03/2018 (Símbolo do PPGCF) e 04/2018 (Assinaturas pela coordenadoria

do PPGCF) foram lidas. A Normativa 01/2018 terá o critério para recebimento de bolsa

concomitante a salário incluída em seu texto. A Normativa 03/2018 que estabelece

sobre o símbolo oficial do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas foi

aprovada e será publicada. A Normativa 04/2018 que dispõe sobre os documentos

autorizados a serem assinados pela coordenadoria do Programa no Programa de Pós -

Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCO-UFSJ foi aprovada e será publicada. 6
e 7. O critério para credenciamento em setembro de 2018 definido na 41ª Reunião de

Colegiado foi a maior pontuação atingida no quadriênio pelas professores pré-

credenciadas que manifestassem interesse no referido credenciamento. Após analise

dos pedidos enviados pelas docentes a pontuação da professora Caroline Pereira

Dominguetti foi maior e a mesma será credenciada como permanente, uma vez sua

pontuação é maior do que dos professores credenciados como colaboradores. A

Professora Mariana Linhares Pereira será informada sobre o seu não credenciamento.

8. O colegiado comunicará à Professora Adriana Soares que a participação na abertura

do Congresso de Produção Científica contará como duas presenças na disciplina

Seminários I. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h00min,

devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 11 de

setembro de 2018.
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