
ATA DA 47ª 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 treze dias do mês

de junho do ano de dois mil e dezenove, às 10h00min, na sala de reuniões do 3º andar do

bloco C, iniciou-se a 47ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pelo

coordenador do Programa Prof. André de Oliveira Baldoni e teve como presenças: Prof.

Leandro Augusto de Oliveira Barbosa (vice-coordenador), Prof. Hélio Batista dos Santos,

Profª. Maria das Graças Carvalho, Prof. Whocely Victor de Castro e a discente Marina Vieira.

Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1 Boas vindas aos novos membros; 2

Indeferimento ad referendum do pedido de acúmulo de bolsa da aluna Bruna Rocha; 3

Distribuição das solicitações dos recredenciamentos de 2019 para avaliação pelos membros

do colegiado; 4 Pedido de dispensa de disciplina da aluna Mariana C. Ferreira (Profª. Dra.

Caroline P. Domingueti); 5 Época e comissão do próximo processo seletivo do PPGCF; 6

Oferecimento de nova disciplina: Pesquisa com roedores (Prof. Dr. Marcelo G. de Freitas

Araújo); 7 Oferecimento de nova disciplina: “Interpretação clínica do hemograma e

coagulograma” (Profª. Dra. Maria das Graças Carvalho); 8 Oferecimento de nova disciplina:

“Cromatografia líquida de alta eficiência: conceitos e aplicações na análise de fármacos”

(Prof. Dr. Whocely Victor de Castro); 9 Solicitação da Profª. Dra. Caroline Pereira

Dominguetti sobre a permissibilidade de se desenvolver dissertação com revisões

sistemáticas; 10 Pedido de prorrogação do prazo de defesa da aluna Sílvia Letícia Toledo

(Profª. Melina B. Pinheiro); 11 Apreciação e análise da normativa sobre critérios para

aprovação de banca de qualificação e defesa de mestrado; 12 Apreciação e análise do

planejamento da gestão 2019-2021; 13 Renovação de contrato da bolsista do Programa

Nacional de Pós Doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (CAPES). Informes: Pedido de aproveitamento de créditos dos alunos Lucas

Antônio Pereira dos Santos e Déborah Fernandes Rodrigues. Sobre a reunião: 1- Os
coordenadores deram as boas vindas aos novos membros do colegiado augurando

estímulos e boas experiências para a próxima gestão do PPGCF em prol da pós-graduação

e do ensino superior. 2- A aluna Bruna Rocha solicitou o acúmulo de bolsa que é

incompatível com seu novo vínculo empregatício de acordo com Portaria Conjunta nº

01/2010 CAPES/CNPq e Instrução Normativa 01/2019/PPGCF. O aluno Gustavo Frazão

(Prof. José Augusto Prez Villar) é o novo aluno que passará a receber a bolsa liberada

segundo a ordem classificatória do Processo Seletivo 2019 e interesse dos respectivos

alunos. 3- As solicitações de recredenciamento foram distribuídas entre os seis membros do

colegiado. As regras do recredenciamento e o levantamento docente 2019 (disciplinas

ofertadas, orientações e publicações com alunos) serão encaminhados aos membros do

colegiado como ferramentas para a análise das solicitações. Serão considerados 100 pontos



por ano e mantidos 400 pontos para os professores que pertencem ao PPGCF por, no

mínimo, 4 anos; o período de análise considerando foi de 2016 a maio de 2019; os

professores que não atingirem a pontuação terão suas produções de 2015 consideradas

também. 4- A mestranda Mariana C. Ferreira é professora no Centro Universitário de

Formiga (Unifor) e, devido a isso, sua solicitação de dispensa da disciplina “Estágio em

Docência” foi aprovada pelo colegiado. 5- O recurso do Programa de Apoio à Pós-

Graduação (PROAP) costuma não estar disponível no início do ano, quando a maioria das

defesas ocorrem. Pensando em otimizar essa questão, foi proposto que as seleções

ocorram em agosto para que os 24 meses de mestrado terminem também em agosto,

período em que há recurso PROAP disponível para transporte e diária de convidados para

bancas, otimizando o uso desse recurso. As bolsas que fossem liberadas em agosto

poderiam ser repassadas por cerca de seis meses para alunos regulares do programa

seguindo a ordem classificatória para distribuição de bolsas. Ao iniciar o ano as bolsas

concedidas por cerca de seis meses seriam repassadas aos primeiros colocados do novo

processo seletivo. - Será enviado e-mail aos alunos e professores do PPGCF sobre a

realização de novo processo seletivo em março de 2020 para entrada em agosto de 2020. -

Caso não haja eventuais mudanças, serão liberadas 7 bolsas no início de 2020 que serão

distribuídas da seguinte forma: 2 bolsas ao alunos da turma de 2019 e 5 bolsas para os

novos selecionados no processo de março de 2020. 6- A ementa da disciplina do Prof.

Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo foi lida e houve a sugestão de que o professor aborde

também os parâmetros fisiológicos em ratos e camundongos (volume sanguíneo,

hemoglobina, volume de administração máxima por cada via, etc). A ementa foi aprovada,

mas essa inclusão de tema será solicitada ao professor. 7- A professora Maria das Graças

Carvalho justificou os motivos do oferecimento dessa nova disciplina, relatando que os

alunos solicitaram uma disciplina interativa e prática com estudo de casos clínicos após

cursarem a disciplina de Patologias do sangue. A nova disciplina será divulgada também por

meio de rede social da UFSJ/CCO, focando profissionais da área e será ainda submetida

aos colegiados de graduação pela professora. Após breve discussão sobre a proposta, a

disciplina foi aprovada. 8- O coordenador do curso recebeu e-mail do aluno Lucas Antônio

Pereira, orientando do Prof. Carlos Jensen de Matos, solicitando o uso do equipamento de

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). O professor coordenador da Central

Analítica, Prof. Whocely Victor de Castro, autoriza a manipulação do aparelho por aqueles

que façam um curso pago na UFMG. Alguns alunos que não fizeram a disciplina usaram o

equipamento que começou a apresentar alguns problemas. A partir disso, a coordenação do

PPGCF acordou com o Prof. Whocely Victor sobre o oferecimento de uma disciplina regular

sobre o HPLC. A disciplina conterá teoria, prática e prova, e será oferecida sempre nos

primeiros semestres de cada ano. Os alunos que forem aprovados nessa disciplina



oferecida pelo PPGCF ou no curso da UFMG estarão aptos a manipular o equipamento

após autorização e pactuação com a técnica de laboratório Graziela Maia. A ementa será

reformulada para atender a parte prática e teórica e resubmetida ao colegiado para

oferecimento no primeiro semestre de 2020. Paralelamente, o Prof. Whocely Victor

oferecerá um curso extra com parte teórica nos dias 01 e 02/07/19 e parte prática nos dias

03, 04 e 05/07/19 no horário de 08h30 às 10h30 para os alunos específicos com

necessidade de uso do HPLC, neste momento, incluindo o orientando supracitado do Prof.

Carlos Eduardo de Matos Jensen . Considerando-se que a Central Analítica é de

responsabilidade da pós-graduação, o Prof. Whocely Victor redigirá uma normativa

regulamentando o uso do HPLC que será submetida ao colegiado para análise e aprovação.

9- A solicitação da Profª. Caroline Domingueti foi lida e o colegiado concordou com o pedido

de que a professora oriente novos alunos com trabalhos conduzidos por revisão sistemática

e meta-análise. O colegiado também destacou a importância de que mais pesquisas sejam

direcionadas para essas metodologias por aqueles orientadores que tiverem interesse. O

Prof. André de Oliveira Baldoni se dispôs a oferecer um curso para professores e discentes

interessados em aprender mais sobre o assunto. 11- A aluna Sílvia Letícia justificou a

necessidade de prorrogar por um mês sua defesa. O colegiado entendeu que os motivos

são válidos e não haverá grande atraso; sendo assim, o pedido foi aprovado. 12- O

colegiado normatizará as regras de aprovação de bancas de qualificação e defesa. A

normativa e sua redação foram discutidas em conjunto e o documento será finalizado após

aprovação de todos, via e-mail. 13- O relatório dos trabalhos da bolsista PNPD, Amanda

Luiza da Fonseca, foi entregue para o relator, Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa. O

parecer será apresentado na próxima reunião. A bolsista e o Professor Alex Guterrez

Taranto (supervisor) têm interesse em renovar a bolsa por mais um ano. Pontos extras: 14-
O Edital de manutenção de equipamentos foi liberado pela PROPE e os professores serão

consultados sobre o interesse, mediante cumprimento das solicitações da Chamada Interna

03/2019 para Manutenção de Equipamentos de Pesquisa da Pós-graduação stricto sensu

da UFSJ. 15- Será enviado convite para formação da Comissão de organização do II

Workshop do PPGCF. Os nomes indicados são: Profª. Maria das Graças Carvalho, Profª.

Ana Hortência Castro, Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen, Prof. André de Oliveira

Baldoni, Prof. Hélio Batista dos Santos e Profª. Cristina Sanches. 16- Pedido de auxílio

publicação da Profª. Danyelle Romana Rios para artigo A2. Conforme estipulado na 46ª

reunião, o valor disponibilizado foi de R$1000,00. Será aberto processo para pedido de

pagamento. 17- A pedido dos alunos, a representante discente solicitou que um maior

número de aulas seja oferecido pela manhã, em razão dos alunos que trabalham. Ficou

deliberado que a representante discente fará uma enquete sobre os horários de trabalho dos

alunos. Posteriormente, será solicitado que os docentes ofereçam suas disciplinas,



preferencialmente e dentro da disponibilidade, no turno disponível para a maioria dos alunos.

Sobre os Informes: Os pedidos de aproveitamento de créditos dos alunos Lucas Antônio

Pereira dos Santos e Déborah Fernandes Rodrigues foram aprovados. Nada mais havendo

a tratar, a reunião foi encerrada às 12h20min, devendo ser esta ata lida, aprovada e

assinada pelos presentes. Divinópolis, 13 de junho de

2019._____________________________________________________________________
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