
ATA DA 50ª 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 dez dias do mês

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

do bloco C, iniciou-se a 50ª 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 - Solicitação de auxílio pesquisador para

congresso pela Profª. Danyelle Romana A. Rios; 2 - Solicitação de inclusão de coorientação

da aluna Marina Vieira (Prof. Carlos E. M. Jensen); 3 - Solicitação de inclusão de

coorientação do aluno Lucas A. Pereira Santos (Prof. Carlos E. M. Jensen); 4 - Solicitação

de auxílio estudante para congresso pelo aluno Brayan J. Mano Souza (Prof. Joaquim

Maurício); 5 - Solicitação de auxílio estudante para congresso pela aluna Bruna Cristina

Alves (Prof. Joaquim Maurício Duarte de Almeida); 6 - Solicitação de auxílio estudante para

congresso pela aluna Alessandra A. Melo Souza (Profª. Ana Hortência F. Castro); 7 -

Encaminhamento de dissertação para qualificação pela aluna Luanna G. Rezende Silva

(Prof. André Baldoni); 8 - Solicitação de prorrogação de prazo de qualificação de Liliane Dias

Campos (Prof. Frank Pereira de Andrade) - prazo para qualificação em agosto de 2019; 9 -

Comissão de seleção do Prêmio Milton Santos (EDITAL PROPE – Nº 013/2019 - Edital

Prêmio Milton Santos de Dissertações e Teses da UFSJ – Edição 2019); 10 - Normativa

sobre bloqueio de recursos para docentes e discentes que não enviarem dados de interesse

do PPGCF e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

solicitados via email (Prof. André Baldoni apresentará a proposta); 11 - Normativa sobre

estágio pós-doutoral pelo Programa Nacional de Pós Doutorado da CAPES (PNPD) (Prof.
Leandro Barbosa apresentará a proposta); 12 - Bolsa PNPD. Pontos extras: 13)

Comunicado sobre possibilidade de fusão entre Programa de Pós-Graduação em conversa

com Reitor, pró-reitor e diretoria; 14) Informações sobre participação do Prof. Dr. André de

Oliveira Baldoni no workshop do PPFCF da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFRP)

da Universidade de São Paulo (USP) nos dias 05 e 06 de setembro de 2019. 15)

Informações sobre participação do Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa na

reunião com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) no dia 06 de setembro

de 2019. 16) Ausência de professores na Assembleia do PPGCF realizada em 23 de agosto

de 2019, sem justificativa. 17) Realização de seleção de mestrado em 2019 (Turma 2020);

18) Confecção de banner do PPGCF; 19) Comissão para autoavaliação e planejamento do

PPGCF para envio à PROPE. Sobre a reunião: 1 - O pedido de auxílio que a Profª.

Danyelle Romana Rios solicitou para participação em congresso foi aprovado, entretanto



falta aceite do resumo para que o processo administrativo seja aberto; o documento será

solicitado à docente. 2 - A inclusão de coorientação da aluna Marina Vieira pelas

Professoras Mariana Linhares Pereira e Magna Cristina Paiva foi aprovada. 3 - A inclusão

de coorientação do aluno Lucas Antônio Pereira dos Santos pelo Professor Renê Oliveira do

Couto foi aprovada. 4 - A solicitação de auxílio para estudante do aluno Brayan Jonas Mano

Souza foi aprovada. 5 - A solicitação de auxílio para estudante da aluna Bruna Cristina Alves

foi aprovada, entretanto, considerando o critério de ordem de solicitação de auxílio, há a

possibilidade de não haver recurso para pagamento a essa aluna, considerando-se que a

data de entrega do pedido foi posterior à dos alunos Brayan Jonas Mano Souza e

Alessandra Aparecida de Melo Souza. A abertura do processo administrativo para

pagamento só será feita após avaliação do saldo restante na rubrica de auxílio à estudante.

6 - A solicitação de auxílio para estudante da aluna Alessandra Aparecida de Melo Souza foi

aprovada. 7 - A sugestão de banca proposta pela aluna Luanna Gabriella Resende da Silva

e pelo orientador Prof. André de Oliveira Baldoni foi lida e aprovada. Não há conflito de

interesse entre a aluna e os membros da banca. 8 - O pedido de prorrogação de prazo de

qualificação da aluna Liliane Dias Campos foi aprovado para até seis meses e a aluna e o

orientador deverão indicar a data proposta para a qualificação que ficou pendente no

documento. 9 - As ex-alunas do PPGCF que inscreveram dissertações para concorrer ao

Prêmio Milton Santos, até o momento, são: Gabrielle Kéfren Alves Gomes, Camila Tavares

de Souza, Karolini de Faria Mota e Leticia Vieira. A banca sugerida para avaliação das

dissertações foi: Prof. Dr. Alex Guterres Taranto, Prof. Dr. Frank Pereira de Andrade e Profª.

Caroline Pereira Domingueti. Para escolha destes docentes, considerou-se o critério

ausência de conflito de interesse e ausência de defesas de orientandos destes docentes no

ano de 2018. Será feita portaria de nomeação da comissão. 10 - A proposta de normativa

sobre bloqueio de recursos para docentes e discentes que não enviarem dados de interesse

do PPGCF e da CAPES foi lida e aprovada pelo conjunto; a publicação será feita nos

próximos dias. 11 - A proposta de normativa sobre PNPD/PPGCF foi lida e aprovada pelo

conjunto; a publicação será feita nos próximos dias. 12 - O professor Leandro Augusto de

Oliveira fará consulta ao Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão, Prof. André Mota, sobre a

possibilidade de manutenção da atual bolsista PNPD, Amanda Luisa da Fonseca no

Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da CAPES até 2023. Pontos extras: 13 -
O coordenador do PPGCF, Prof. André de Oliveira Baldoni informou que em reunião

solicitada pelo diretor do campus, Prof. Dr. Eduardo Sérgio Sérgio da Silva, juntamente com

o reitor da UFSJ, prof. Dr. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, e o vice-coordenador

do PPGCF, Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, para tratar de diversos assuntos

eles conversaram sobre a possibilidade de fusão do PGGCF com outro PPG do campus,

mas ao final consideraram que esta estratégia não é viável no momento, visto que o PPGCF



vem apresentando crescimento anual progressivo. 14 - O Prof. André de Oliveira Baldoni

participou do workshop da Faculdade de Ciências Farmacêuticas das USP de Ribeirão

Preto (USPRP) e observou que as diferenças com o workshop do PPGCF/UFSJ são:

apresentações em inglês, podendo a arguição também ser em inglês; todas as

apresentações em formato de banner, com apresentação oral dos melhores trabalhos,

também em inglês e existência de uma ficha de avaliação de cada trabalho disponível para

acesso do orientador e do aluno avaliado. 15 - No dia 06 de setembro de 2019 o Prof.

Leandro Augusto de Oliveira Barbosa participou da reunião do colegiado geral no campus

Dom Bosco da UFSJ. O Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. André Mota, informou sobre o

congelamento de um valor específico que a Capes destina às Pró-reitorias de Pesquisa e

Pós-Graduação, como um todo em forma de bolsas. A impressão é de que a intenção atual

é favorecer os programas de pós-graduação com conceitos 6 e 7. Foi informado que as

bolsas da UFSJ serão mantidas e que as bolsas PNPD não serão canceladas até o final da

vigência cadastrada no SCBA. 16 - Os professores Frank Pereira de Andrade e Ana

Hortência Fonseca Castro não participaram da Assembleia e não justificaram sua ausência.

Será enviado e-mail aos professores solicitando a justificativa. 17 - Devido à instabilidade

de bolsas e possibilidade de novos cortes foi retomada a proposta de realização de

Processo seletivo no final do ano de 2019 para entrada em março de 2020, sendo

cancelada a realização do Processo Seletivo em março para entrada em julho de 2020. Os

professores serão informados sobre essa decisão e o colegiado revisará o edital de seleção

e enviará para banca de seleção considerar os detalhes. A composição da banca sugerida

foi: Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos (presidente), Profª. Mariana, Profª. Drª. Luciana Alves

Rodrigues dos Santos Lima e o Prof. Dr. Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo, como suplente

para participar da avaliação de todos os projetos que tiverem conflito de interesse entre o

candidato e algum dos membros titulares. 18 - Há uma ata de registro de preços vigente na

UFSJ para confecção de banners, entretanto o setor deve ter recurso na rubrica de material

de consumo. A PROPE será consultada sobre a possibilidade de alteração de recurso para

essa rubrica para confecção de banner em geral do PPGCF e banner relativo ao workshop.

19 - A comissão de autoavaliação e planejamento estratégico do PPGCF deverá ser

indicada à PROPE até o dia 30/09/19 e a proposta de autoavaliação com os critérios a

serem avaliados, até o dia 15/10/19. O planejamento estratégico constará, resumidamente,

de: levantamento de problemas, estabelecimento de tempo para resolução de cada um e

proposta de soluções. A comissão sugerida deverá ser composta pelos membros do

colegiado do PPGCF e Profª. Cristina Sanches. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

encerrada às 12h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Divinópolis, 10 de setembro 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______________________________________________________________


