
ATA DA 44ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (PPGCF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI (UFSJ), CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU(CCO). Aos

quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 08h00min, na sala

de reuniões do 3º andar do bloco C, iniciou-se a 44ª 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, Prof. Dr.

André de Oliveira Baldoni, Profª. Drª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima e a

Profª. Dra. Cristina Sanches (vicecoordenadora). O discente Brayan Jonas Mano

Sousa não participou da primeira parte da reunião quando foi tratado sobre o Processo

Seletivo PPGCF/2019 devido a conflito de interesse, uma vez que ele está

participando do referido Processo a título de concorrência à bolsa. Fazendo-se
cumprir a seguinte pauta: 1 Proposta de disciplina a ser oferecida pela Profª. Dra.

Angelita Cristine Melo; 2 Propostas de duas disciplinas a serem oferecidas pelo Prof.

Dr. Carlos Eduardo de Matos Jensen; 3 Proposta de disciplina a ser oferecida pela

bolsista PNPD Amanda Fonseca; 4 Proposta de disciplina a ser oferecida pelos Profs.

Dr. André de Oliveira Baldoni e Profa. Dra. Mariana Linhares Pereira; 5 Solicitação de

substituição de orientador - aluna Mariana Caroliny Ferreira (Prof. Dr. André de

Oliveira Baldoni); 6 Solicitação de inclusão de coorientador - aluno Marco Túlio Alves

(Prof. Dr. Leandro A. O. Barbosa); 7 Solicitação do Prof. Dr. Joaquim Maurício Duarte

Almeida sobre quantidade de bolsas disponíveis para 2019; 8 Substituição de projeto

do aluno Ari Soares (Prof. Dr. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo); 9 Apresentação do
novo site pelo representante discente Brayan Jonas Mano Sousa. Pontos extras: 10.
Processo Seletivo 2019. 11. Egressos PPGCF. 12. Ajuste de distribuição de
bolsas. 13. Página antiga do PPGCF. Informes: Encaminhamento de dissertações

para qualificações: Carolina Mirtes Melo em 09/11/18 (Profª. Dra. Gisele Rodrigues da

Silva)), Jéssica Ferreira Cardoso em 27/11/18 (Profª. Dra. Gisele Rodrigues da Silva);

Luisa Ferreira da Cruz em 10/12/18 (Prof. Dr. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo); Ari

Soares de Oliveira Neto em maio de 2019 (Prof. Dr. Marcelo Gonzaga de Freitas

Araújo) e Bruna Gabriela Rocha em 11/12/18 (Profª. Dra. Cristina Sanches). Sobre a
reunião: 1. A ementa proposta pela professora foi lida em conjunto e aprovada:

Métodos de ensino-aprendizagem e de avaliação aplicados à docência do ensino

superior. A disciplina terá 30 horas práticas e 15 teóricas, contendo 03 créditos. Ponto
Extra: 10. Processo Seletivo 2019: As questões diversas surgidas na Avaliação do

Processo Seletivo de Mestrado 1/2019, tais como: grande discrepância entre as notas

do Barema dos candidatos concorrentes, a necessidade de equivaler as notas a uma



escala de 0 a 10 e a classificação em ordem decrescente de colocação para

distribuição de bolsas foram discutidas pelo Colegiado que acatou as deliberações e

sugestões da Comissão de Avaliação durante a avaliação do Processo Seletivo 2019,

Edital 02/2018/PPGCF. Para evitar um grande número de reprovação no certame, O

Colegiado referendou a sugestão dada pela Comissão de Avaliação e aprovou a

decisão de normalização das notas da Etapa III quando as notas inferiores a 6,0

foram ajustadas para 6,0 mantendo-se o caráter classificatório desta etapa. Isso se

deu devido ao resultado utilizando-se as notas reais só permitir a aprovação de quatro

candidatos, o que será prejudicial à atividade do Programa e avaliação perante a

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Na presente

reunião foi feita a classificação pela média das notas da etapa II e III sem

normalização das notas do Barema (Etapa III), levando-se em consideração a nota

real obtida na avaliação do currículo e publicada em 30/11/18, no documento

“Resultado Etapa III: Comprovação e conferência do currículo”, coluna: “Notas

Barema” que será a classificação considerada oficial para a distribuição de bolsas.

Enquanto que a classificação com as notas da Etapa III normalizadas será

considerada como Resultado Final oficial do Processo Seletivo. Esclarece-se ainda

que, a distribuição de bolsas é de responsabilidade da Comissão de Bolsas que, neste

Programa de Pós-Graduação, corresponde ao próprio Colegiado de Curso. 12. Para
que as seleções sempre tenham uma distribuição equilibrada de bolsas

(aproximadamente 5 por ano) foi proposto que algumas bolsas que serão liberadas no

início de 2020 sejam oferecidas a alunos da seleção anterior (2019). Sempre que

houver disparidade de bolsas entre as seleções o Colegiado fará ajustes na

distribuição ao longo dos anos. A lista de distribuição de bolsas será publicada em

uma nova aba e a Norma de distribuição de bolsas será alterada com este novo item.

Diante disto, no início de 2020, ao serem liberadas sete bolsas, 02 serão destinadas

para a turma 2019, de acordo com a ordem de colocação do Processo Seletivo 2018

(turma 2019). 13. O Colegiado pedirá, formalmente, ao NTINF que exclua o link da

página antiga do PPGCF que está desatualizada. 2. As ementas propostas pelo

professor foram lidas em conjunto e aprovadas: Tópicos avançados em tecnologia de

cosméticos e Tópicos avançados em cosmetologia facial. O colegiado sugeriu que o

professor avalie a possibilidade de unir as duas em uma única disciplina e ajustar a

carga horária para múltiplos de 15. 3. A proposta da disciplina a ser oferecida pela

bolsista foi lida e aprovada, contendo 1 crédito: Modelagem Molecular:

desenvolvimento de fármacos utilizando metodologias in silico. 4. A proposta da

disciplina a ser oferecida pelos professores foi lida e aprovada, contendo 1 crédito:



Farmacoterapia. Foi proposto que a disciplina seja oferecida uma vez ao ano. 5. Em
razão do credenciamento da Profª. Dra. Caroline Pereira Domingueti o atual orientador,

Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni, passará a coorientador da aluna Mariana Caroliny

Ferreira definindo-se a Profª. Dra. Caroline Pereira Domingueti como orientadora,

retificando a deliberação da 39ª Reunião Ordinária. 6. A sugestão de coorientação

enviada pelo aluno Marco Túlio Alves e seu orientador, Prof. Dr. Leandro Augusto O.

Barbosa foi lida e aprovada. Foi incluído o Prof. Dr. Gerardo Contreras como

coorientador do referido aluno. 7. Serão disponibilizadas 03 bolsas no início do ano de

2019 relativas a alunos da turma 2017 que findarão dois anos de ingresso no final de

Fevereiro de 2019. Não há previsão de liberação de novas bolsas para o PPGCF, até

o momento. Sobre a solicitação do Prof Dr. Joaquim Maurício Duarte de Almeida, não

há como garantir quantidade de bolsas nos Editais, porém a lista de bolsas com

vigência será publicada no site do PPGCF. 8. Em razão de problemas técnicos em sua

pesquisa, o aluno Ari Soares e seu orientador, Prof. Dr. Marcelo Gonzaga de Freitas

Araújo, precisaram modificar o projeto de mestrado. O projeto anterior já havia sido

aprovado pela avaliadora, Profª. Dra. Luciana Estefani Drumond de Carvalho. Em

razão da troca de projeto, faz-se necessária outra apresentação a um novo avaliador:

Prof. Dr. Carlos Eduardo de Matos Jensen . O novo projeto já foi enviado ao colegiado;

este ponto foi debatido, pois os prazos de qualificação e de defesa do aluno já estão

iminentes. 9. O representante discente, Brayan Jonas Mano, apresentou a estrutura do

site do PPGCF que será vinculado ao site institucional como forma de atrair novos

alunos e valorizar as ações do PPGCF perante a comunidade acadêmica e científica.

11. O local de atuação dos egressos será avaliado pela Capes; devido a isto o PPGCF

enviará a cada egresso uma ficha de acompanhamento para cadastro posterior dos

dados na Plataforma Sucupira. Informes: As solicitações de qualificação das alunas

Carolina Mirtes Melo (banca realizada em 09/11/18) e Jéssica Ferreira Cardoso (banca

realizada em 27/11/18) foram lidas e aprovadas pelo conjunto. Os pedidos haviam sido

aprovados ad referendum em razão da não realização de reunião de Colegiado em

tempo hábil. As solicitações de qualificação das alunas Luisa Ferreira da Cruz em

10/12/18 (Prof. Dr. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo) e Bruna Gabriela Rocha em

11/12/18 (Profª. Dra. Cristina Sanches) foram lidas e aprovadas. A solicitação de

prorrogação do prazo de qualificação e alteração de data de qualificação do aluno Ari

Soares foi aprovada para maio de 2019. Nenhuma das bancas terá ônus ao PPGCF.

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

ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 04 de dezembro de 2018.
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