
ATA DA 53ª 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 cinco dias do mês
de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 10h00min, na sala de reuniões do 3º andar
do bloco C, iniciou-se a 53ª Reunião Ordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pelo
coordenador em exercício do Programa Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa (vice
coordenador) e teve como presenças: Profª. Maria das Graças Carvalho, Prof. Whocely
Victor de Castro, Professore Hélio Batista dos Santos e a discente Marina Vieira. O Prof.
André de Oliveira Baldoni justificou ausência por estar de férias. Fazendo-se cumprir a
seguinte pauta: 1 Aprovação ad referendum do encaminhamento de dissertação para
defesa pelo aluno Ari Soares O. Neto (Prof. Marcelo Gonzaga); 2 Aprovação ad referendum
do encaminhamento de dissertação para qualificação pela aluna Déborah Fernandes
Rodrigues (Prof. Carlos Jensen); 3 Pedido de prorrogação de prazo de defesa da aluna
Luanna Gabriela Rezende (Prof. André Baldoni); 4 Aprovação de ementa de nova disciplina
“Cromatografia líquida de alta eficiência: conceitos e aplicações na análise de fármacos”
(Prof. Whocely Victor e Prof. Frank Pereira); 5 Encaminhamento de dissertação para defesa
pela aluna Thaís Gonçalves (Profª. Luciana Santos); 6 Divisão dos solventes do HPLC entre
os docentes (Compra com recurso PROAP). Pontos extras: Encaminhamento de
dissertação para defesa pela aluna Bruna Cristina Alves (Prof. Joaquim Maurício);
Encaminhamento de dissertação para defesa pelo aluno Brayan Jonas Mano Sousa (Prof.
Joaquim Maurício ). Sobre a reunião: 1 - A defesa do aluno Ari Soares de Oliveira Neto foi
aprovada pelo Prof. André de Oliveira Baldoni ad referendum. O professor convidado é da
Universidade de Franca e foi possível solicitar remanejamento de rubrica de diária para
servidor federal para a rubrica de colaborador eventual possibilitando o pagamento de diária
ao professor. Não há conflito de interesse entre os membros da banca indicados e o aluno.
O vídeo para popularização da ciência foi avaliado na reunião e será solicitado ao aluno
refazê-lo inserindo o título do trabalho, do orientador e o logotipo do programa e da
universidade, além de realizar a gravação na posição horizontal, conforme normativa
05/2019/PPGCF e aumentar o som da gravação. Com as adequações o vídeo será
aprovado. 2 - O pedido de qualificação da aluna Débora Fernandes Rodrigues foi aprovado
ad referendum pelo Prof. Andre de Oliveira Baldoni em 25/11/19 e aprovado em colegiado
na pesente reunião. Não há conflito de interesse entre os membros da banca indicados e a
aluna. 3 - O pedido de prorrogação de prazo de defesa da aluna Luanna Gabriella Resende
da Silva e seu orientador, Prof. André de Oliveira Baldoni, foi justificado e aprovado para
agosto de 2020. 4 - Os professores Whocely Victor, Rafael Russo Chagas e Frank Pereira
oferecerão disciplina sobre Cromotografia para capacitar os alunos a usarem o equipamento
HPLC do Laboratório Centra Analitica. Ficou definido que apenas os alunos que cursarem a
disciplina e forem aprovados serão autorizados a utilizar o equipamento. 5 - A defesa da
aluna Thaís Paula Rodrigues Gonçalves foi aprovada pelo colegiado. Não há conflito de
interesse entre os membros da banca indicados e a aluna. O membro externo à UFSJ é de
Divinópolis e não será utilizado recurso financeiro para trazê-lo. O vídeo para popularização
da ciência foi avaliado na reunião e foi considerado interativo, de fácil entendimento pela
população leiga e contém identificação do PPGCF, da UFSJ e título do trabalho
desenvolvido, tendo cumprido com o solicitado pelo Normativa 05/2019/PPGCF. 6 - Os
reagentes Acetonitrila e Álcool Metílico foram comprados por meio do Processo



23122.021354/2019-25 em um montante de 8 frascos de metanol e 6 frascos de acetonitrila
que serão distribuídos entre os docentes usuários do equipamento HPLC da Central
Analítica do campus Centro Oeste. Serão distribuídos da seguinte forma: Joaquim Maurício
Duarte Almeida, Cristina Sanches, Whocely Victor de Castro, José Augusto Perez Villar,
Luciana Alves Rodrigues dos Santos, e Carlos Eduardo de Matos Jensen, receberão 1
frasco de metanol e 1 frasco de acetonitrila, cada. Os dois frascos de metanol que sobraram
ficarão na Central Analitica para manutenção do equipamento. 7 - O pedido de defesa da
aluna Bruna Cristina Alves foi avaliado, porém o membro da banca Mairon Cesar Coimbra
deverá ser substituído, uma vez que possui publicação de capítulo de livro junto à aluna. O
membro externo à UFSJ é de Divinópolis e não será utilizado recurso financeiro para trazê-
lo. O vídeo de popularização da ciência foi avaliado e foi entendido que a aluna utilizou de
termos de fácil compreensão da população leiga, cumprindo o objetivo, entretanto, não
ficaram claros os objetivos e resultados que ela alcançou com o desenvolvimento do seu
trabalho. Foi solicitado ainda que seja incluído logotipo da universidade e do PPGCF. Com o
cumprimento das correções indicadas o vídeo será aprovado. A aprovação da banca ficou
pendente, até entrega de nova composição sem conflito de interesse. 8 - O pedido de
defesa do aluno Brayan Jonas Mano Sousa foi avaliado. Não há conflito de interesse entre
os membros da banca indicados e a aluna. O membro externo à UFSJ é da Universidade
Federal de Ouro Preto e participará via videoconferência. O vídeo de popularização da
ciência foi avaliado e foi considerado de alta qualidade, as informações pertinentes do
trabalho foram apresentadas de forma clara, entretanto, foram utilizados muitos termos
técnicos. O colegiado solicitou que o aluno adeque o vídeo, uma vez que o motivo do
mesmo é a popularização da ciência, assim a sugestão é modificar os termos técnicos da
metodologia e resultados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30min,
devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 05 de
dezembro de 2019.
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