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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos dezessete dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezessete, às 13:30min, na sala de reuniões do 3º andar do

bloco C, iniciou-se a 3ª Reunião Extraordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pelo

coordenador do Programa, Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e teve como

presença os seguintes membros do Colegiado: profª. Cristina Sanches - vice-coordenadora

-, prof. André de Oliveira Baldoni, prof. Hélio Batista dos Santos, profª. Luciana Alves

Rodrigues dos Santos e a aluna Letícia Vieira. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1-
Revisão do regimento interno. Sobre a reunião: Foi tratado sobre a forma de seleção nos

processos seletivos do PPGCF. Será feito um teste no próximo processo seletivo de

apresentação de projeto de pesquisa. Serão indicados quatro professores para compor a

banca de seleção. Sobre Art. 37 - Todos os aproveitamentos de créditos internos ao

campus, serão informados nas reuniões de colegiado. Inclusão dos parágrafos 3 e 4 do
Art. 38: §3º O não cumprimento do prazo implicará em justificativa presencial ao colegiado

de curso. §4º Em caso de aluno bolsista a não apresentação em até 14 meses implicará

perda da bolsa e transferência para outro aluno. Inclusão das Normas de Credenciamento
docente. As normas foram inseridas como Capítulo IV: Critérios de credenciamento e

descredenciamento docente; Art. 14 a 21. As numerações dos Artigos seguintes foram

alteradas. Mudança do antigo Art. 39 (atual Art. 45): Do Desligamento de Discente no

PPGCF item VI. “For considerado não aprovado em dois exames de qualificação e no

relatório de acompanhamento das atividades experimentais”. Modificação para “For

considerado não aprovado em dois exames de qualificação”. Nada mais havendo a tratar, a

reunião foi encerrada às 15h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos

presentes. Divinópolis, 17 de agosto de

2017._____________________________________________________________________________
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