
ATA DA 49ª 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 agosto do ano de dois mil e dezenove, às 10h30min, na sala de reuniões do 3º andar do

bloco C, iniciou-se a 49ª 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. A discente Marina Vieira

justificou sua ausência. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1. Aprovação ad

referendum do encaminhamento de dissertação da aluna Sílvia Leticia de Oliveira Toledo

(Profª. Melina Pinheiro) para defesa; 2. Definição da vigência do novo regimento do PPGCF

(Resolução 017 de 24/06/19/CONSU); 3. Pedido de prorrogação do prazo de defesa do

aluno Ari Soares O. Neto (Prof. Marcelo G. Freitas Araújo); 4. Normativa PNPD/PPGCF; 5.

Modificação da Normativa de Recredenciamento 02/2018/PPGCF; 6. Alunos da graduação

cursarem disciplinas da pós-graduação; 7. Solicitação de cancelamento de matrícula - aluna

Ana Márcia Tomé de Camargos (Prof. André de Oliveira Baldoni); 8. Encaminhamento de

dissertação para qualificação da aluna Mariana Alves Rezende Salgado (Prof. Hélio Batista

dos Santos); 9. Utilização do recurso PROAP para passagens dos convidados da V Meeting

of Cardiotonics Steroids; 10. Análise de sugestão de palestrante pelo Prof. Marcelo Gonzaga

de Freitas Araújo; 11. Normativa sobre bloqueio de recursos para docentes e discentes que

não enviarem dados de interesse do PPGCF e da CAPES, solicitados via email.12.

Solicitação de qualificação de dissertação do aluno Brayan Mano Sousa (Prof. Joaquim

Maurício Duarte de Almeida); 13. Solicitação de qualificação de dissertação do aluno Bruna

Cristina Alves (Prof. Joaquim Duarte); 14. Solicitação de prorrogação de prazo de

qualificação de Luanna Gabriella Resende da Silva (Prof. André Baldoni); 15. Solicitação de

prorrogação de prazo de qualificação de Alda Cristina Maia (Profª. Cristina Sanches); 16.

Solicitação de inclusão de coorientador da aluna Luanna Gabriella Silva (Prof. André

Baldoni); 17. Solicitação de qualificação de dissertação da aluna Thaís Paula Gonçalves

(Profª. Luciana Lima). Pontos extras: 18- Solicitação de manutenção de equipamentos dos

professores Cristina Sanches, Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e Danyelle Romana

Rios (Edital 03-2019-PROPE). 19- Plano de trabalho da bolsista PNPD, Amanda Luisa da

Fonseca. Sobre a reunião: 1- A composição da banca foi lida e aprovada, segundo a

Normativa 02/2019/PPGCF. A professora convidada, Profª. Luci Dusse é aposentada pela

UFMG e, atualmente, é professora visitante naquela instituição. Será solicitado

ressarcimento de passagem terrestre e meia diária para a professora. 2-O regimento foi

aprovado em junho pelo Conselho Universitário (CONSU). De acordo com Setor de

Processamento da Pós-Graduação (o SEPPG) fica a critério do colegiado definir se ele



começa a vigorar a partir da turma 2019 ou a partir da próxima turma ingressante em 2020.

O colegiado definiu que o novo regimento passará a vigorar a partir da próxima turma de

2020. Os professores serão informados sobre o novo regimento por e-mail com destaques

sobre os principais pontos alterados.3- A justificativa do aluno Ari Soares Júnior e do

orientador, prof. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo foi lida e aprovada. O aluno solicitou o

tempo máximo permitido para prorrogação de defesa, que são 6 meses. O colegiado

aprovou, uma vez que ele tem direito previsto no regimento vigente. 4- A normativa será

tratada na 50ª reunião. 5- Este ponto será tratado após a participação do Prof. André de

Oliveira Baldoni na Reunião de Meio Termo para inclusão da exigência de produção com o

aluno, na norma de recredenciamento, uma vez que a pós-graduação deve priorizar a

formação e produção do aluno com o pesquisador. 6- Não existe mais a categoria “aluno

ouvinte” que possibilitava que alunos da graduação participassem de aulas da pós-

graduação e recebessem uma declaração ao final. Neste caso, o procedimento padrão

deverá ser o professor oferecer a disciplina como optativa no colegiado de graduação, além

de oferecê-la na pós-graduação. Os diários serão separados e não haverá inscrição de

alunos da graduação na pós-graduação, exceto em casos esporádicos, avaliados junto ao

colegiado. 7- A aluna Ana Márcia Tomé de Camargos enviou justificativa ao colegiado

solicitando o cancelamento de sua matrícula, com devido conhecimento de seu orientador,

Prof. André de Oliveira Baldoni. O colegiado tomou ciência e o desligamento será solicitado

junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e Setor de Processamento da Pós-Graduação.

8- A banca solicitada pela aluna Mariana Alves Rezende Salgado e seu orientador, Prof.

Hélio Batista dos Santos, foi lida e aprovada. Todos os membros são internos ao campus. 9-

Foi feita a compra de passagens aéreas para três convidados Gabriellen Menezes Migliani

de Castro (doutoranda pela UFRJ), Prof. Dr. Carlos Frederico Leite Fontes (UFRJ) e Prof. Dr.

Luis Eduardo M. Quintas, totalizando R$793,02,00 dentro da cota de R$1000,00 aprovada

pelo colegiado na 46ª Reunião Ordinária. 10- O professor Marcelo Gonzaga de Freitas

Araújo assistiu a uma palestra sobre filosofia da ciência ministrada pelo Prof. Milton Vasques

Thibau de Almeida (UFMG e UIT) e sugeriu a ideia de oferecimento da referida palestra aos

alunos do campus Centro Oeste. É possível pagar diária e ressarcimento de passagem

terrestre por tratar-se de servidor público. A data sugerida foi 07/10/2019 junto à Semana de

Iniciação Científica, que poderia ser utilizada como palestra de abertura. O colegiado

consentiu com o convite e pagamento de diária e transporte ao convidado. 11- A normativa

deverá regulamentar a responsabilidade dos docentes responderem às solicitações da

coordenadoria do PPGCF e prever punição para os docentes que não responderem à essas

solicitações da coordenadoria. As punições serão relativas à pedidos de auxílio do PROAP

do ano vigente. 12- A banca sugerida pelo aluno Brayan Mano Sousa e seu orientador, prof.

Joaquim Mauricio Duarte de Almeida, foi lida e aprovada, segundo a Normativa



02/2019/PPGCF. Há um membro externo da Universidade Estadual de Minas Gerais

(UEMG) que não demandará pagamento de diária ou passagem. 13- A banca sugerida pela

aluna Bruna Cristina Alves e seu orientador, prof. Joaquim Mauricio Duarte Almeida, foi lida

e aprovada, segundo a Normativa 02/2019/PPGCF. Todos os membros são internos ao

campus. 14- A justificativa de prorrogação da aluna Luanna Gabriella Silva e do professor

orientador, Prof. André de Oliveira Barbosa, foi lida e aprovada pelo conjunto. 15- A

justificativa de prorrogação da aluna Alda Cristina Maia e da professora orientadora, Cristina

Sanches, foi lida e aprovada pelo conjunto. 16- A coorientação da aluna Luanna Gabriella

Silva pela professora Ana Cristina de Lima Pimentel já ocorre desde o início do trabalho da

aluna e colegiado aprovou a solicitação da coorientação como formalização junto ao PPGCF.

17- A banca sugerida pela aluna Thaís Paula Gonçalves orientadora e pela professora

orientadora, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima foi lida e não aprovada, uma vez que

há publicação da aluna com um dos membros da banca e não cumprimento da Normativa

02/2019/PPGCF. Será solicitado alteração da composição à aluna e professora. Pontos
extras: 18 - As propostas dos professores Cristina Sanches, Leandro Augusto de Oliveira

Barbosa e Danyelle Romana Alves Rios foram aprovadas para envio à PROPE e

concorrência ao Edital03/2019/PROPE de manutenção de equipamentos. Estão pendentes

as aprovações pela Câmara de Gestão do projeto da Profª. Danyelle Romana Rios, do Prof.

Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e notas fiscais de preço praticado no mercado pela

empresa de menor preço do processo da Profª. Cristina Sanches. Os documentos para

compor processo já deverão ser enviados à coordenadoria para abertura de processo em

tempo hábil. 19- A bolsista PNPD Amanda Luisa da Fonseca entregou seu plano de trabalho

para o próximo ano de atividades, após a renovação de sua bolsa PNPD na 48ª Reunião

Ordinária. O plano de trabalho contempla as atividades previstas de forma satisfatória. Nada

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h30min, devendo ser esta ata lida,

aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 13 de agosto de 2019.

Prof. André de Oliveira Baldoni ________________________________________________

Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa ______________________________________

Prof. Hélio Batista dos Santos_________________________________________________

Profª. Maria das Graças Carvalho______________________________________________

Prof. Whocely Victor de Castro ________________________________________________

Marina Vieira______________________________________________________________


