
ATA DA 52ª 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 quatorze dias do

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

andar do bloco C, iniciou-se a 52ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida

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

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

Professores Hélio Batista dos Santos e Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa (vice

coordenador), justificaram ausência por estarem em banca de Processo Seletivo do

PPGCS/UFSJ/CCO e licença saúde, respectivamente. Fazendo-se cumprir a seguinte
pauta: 1 Outros assuntos de interesse do programa que, eventualmente, possam surgir e

ser aprovados para inclusão; 2 Desligamento da aluna Mariana de Almeida Rosa Rezende

(Prof. Whocely Victor de Castro); 3 Avaliação de ementa de disciplina - Tópicos avançados

em cosmetologia capilar (Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen); 4 Encaminhamento de

dissertação para defesa pelo aluno Ari Soares O. Neto (Prof. Marcelo Gonzaga de Freitas

Araújo); 5 Devolutiva sobre participação do professor André de Oliveira Baldoni no 12th

International Conference of Pharmaceutical Sciences (CIFARP) 2019; 6 Planejamento do

PPGCF; 7 Devolutiva dos alunos do PPGCF sobre horário de trabalho. Informes: Não há.

Sobre a reunião: 1 Não houve novos assuntos a serem considerados para inclusão na

pauta. 2 A aluna Mariana de Almeida Rosa Rezende não respondeu aos pedidos de

justificativa do PPGCF e do ex orientador, Prof. Whocely Victor de Castro, sobre sua

ausência. Desta forma, cumprindo com o Regimento interno do PPGCF será solicitado à

PROPE o desligamento da discente. 3 A ementa da disciplina Tópicos avançados em

cosmetologia capilar, proposta pelo Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen foi lida em

conjunto. Dentre o conteúdo proposto, os itens foram considerados adequados. Sobre a

carga horária, é necessário adequá-la a múltiplos de 15 horas. A bibliografia básica deve

existir na biblioteca do campus. Caso não haja, o colegiado sugere que esta seja

considerada como bibliografia complementar. Na bibliografia básica podem ser

considerados artigos disponíveis on-line, não sendo necessário incluir apenas livros. A

ementa foi aprovada considerando-se esses ajustes necessários. 4 O encaminhamento da

dissertação do aluno Ari Soares para defesa foi cancelado a pedido do orientador, Prof.

Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo, por não haver possibilidade de solicitação de

pagamento de diária neste momento do ano, uma vez que o exercício financeiro da UFSJ foi

encerrado em 04/10/2019. 5 A reunião CIFARP 2019 ocorreu em Ribeirão Preto com

participação de todos os coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Ciências

Farmacêuticas do Brasil. Foi informado que o Qualis novo divulgado ainda não é o oficial da

CAPES. A ficha de avaliação dos programas ainda não está finalizada, mas serão avaliados



5 casos exitosos de egressos e 10 dissertações destaques com justificativa. Foi orientado

que o preenchimento da Sucupira seja feito considerando-se apenas publicação com

discentes e egressos. Os demais dados serão informados aos docentes por e-mail

encaminhado pelo coordenador, Prof. André de Oliveira Baldoni. 6 Na percepção do

coordenador, o PPGCF/UFSJ está muito bem posicionado em relação a planejamento e

autoavaliação. A comissão de autoavaliação levantou os problemas a serem trabalhados ao

longo do ano que vem e o documento final será divulgado em Assembléia para os docentes

e discentes. No próximo ano a proposta é trabalhar um problema por mês, no sentido de

solucioná-los ao longo do ano de 2020. Em reunião com a coordenadora do Programa de

Pós-Graduação em Enfermagem (PGENF), para apresentação do planejamento daquele

programa, foi destacado o envolvimento de outros atores nos problemas enfrentados, tais

como: pró-reitorias e órgãos de fomento, na relação de baixo número de bolsas, o que

impacta no crescimento e melhoria do PPGCF. 7 O item não foi tratado. Nada mais havendo

a tratar, a reunião foi encerrada às 11h10min, devendo ser esta ata lida, aprovada e

assinada pelos presentes. Divinópolis, 14 de novembro de 2019.
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