
ATA DA 63ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM1
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (PPGCF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO2
DEL-REI (UFSJ), CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO). Aos dez dias do3
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h30min, iniciou-se a 63ª Reunião4
Ordinária do Colegiado virtualmente, via sistema hangouts. A reunião foi presidida pelo5
coordenador interino do Programa Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, com a6
presença de: Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos, Prof. Dr. Whocely Victor de Castro, Profª.7
Dra. Melina de Barros Pinheiro e da discente Marina Vieira. Fazendo-se cumprir a8
seguinte pauta: 1- Eleição de novos coordenadores do PPGCF (pedidos de exoneração9
dos coordenadores); 2 - Fichas de auto avaliação do programa; 3 - Avaliação do Plano de10
Ensino de nova disciplina oferecida pela Profª. Caroline Dominguetti; 4 - Avaliação do11
Plano de Ensino de disciplina oferecida pela Profª. Melina Pinheiro (nova carga horária); 512
- Solicitação de agendamento de qualificação do aluno Carlos Ananias (Prof. Joaquim13
Maurício). Sobre a reunião: 1 – Os Professores André de Oliveira Baldoni, coordenador,14
e Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, vice-coordenador solicitaram exoneração dos15
cargos. O Prof. André de Oliveira Barbosa em razão de assumir a pró-reitoria de pesquisa16
e pós-graduação e o professor Leandro Augusto Barbosa para se candidatar a17
coordenador do PPGCF. O Edital será publicado em 10/12/2020, as inscrições realizadas18
em 11/12/2020 e a eleição em 18/12/2020, virtualmente. A Profª. Dra. Melina de Barros19
Pinheiro assumirá o processo de eleição e confecção da ata de eleição junto à20
terceirizada Joice Veloso. 2 – As fichas de autoavaliação do PPGCF foram divididas entre21
os professores Leandro Augusto de Oliveira Barbosa (fichas dos alunos avaliando o22
programa), Whocely Victor de Castro (fichas dos alunos avaliando as disciplinas) e Profª.23
Melina de Barros Pinheiro (fichas dos membros de bancas avaliando as defesas). Ao final24
será feita uma média das notas dadas para realização de uma avaliação geral do25
programa. Ao longo de três anos as avaliações dos docentes pelos alunos serão26
copiladas para acompanhamento do corpo docente do programa. Os resultados de27
avaliações individuais dos discentes em relação aos orientadores só serão informados28
aos docentes após um ano de encerramento do vínculo do aluno ao programa. 3 – A29
Profª. Melina de Barros Pinheiro reformulou o plano de ensino da disciplina Tópicos30
Especiais em Inflamação aumentando a carga horária em razão do grande volume de31
conteúdo dado aos alunos em um tempo pequeno. O colegiado aprovou o proposto pela32
professora no novo plano de ensino. Após liberação do oferecimento de disciplinas da33
pós-graduação no SIGAA deverá ser oferecida nova disciplina com o mesmo nome e34
mesmos dados contendo carga horária maior. 4 – O formulário de encaminhamento de35
dissertação para qualificação do aluno Carlos Ananias Aparecido Resende foi avaliado,36
bem como os membros participantes e, não havendo publicação dos membros indicados37
para a banca com o aluno, o colegiado aprovou a solicitação. A próxima reunião ficou38
agendada para o dia 02 de fevereiro de 2021 às 14h30. A reunião foi encerrada às39
15h30min, nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida, se40
aprovada, será assinada pelos presentes, via SIPAC/UFSJ. Divinópolis, 10 de dezembro41
de 2020.42
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