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INSTITUÍDA PELA LEI NO10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002

ATA DA 6ª 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 vinte e seis dias do mês

de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 08:00min, na sala de reuniões do 3º andar

do bloco C, iniciou-se a 6ª Reunião Extraordinária do Colegiado. A reunião foi presidida pela

vice-coordenadora do Programa, profª. Cristina Sanches e teve como presença os

seguintes membros do Colegiado: prof. André de Oliveira Baldoni, profª. Luciana Alves

Rodrigues dos Santos e a aluna Letícia Vieira. Justificaram: Prof. Leandro Augusto de

Oliveira Barbosa (participação em Congresso) e prof. Hélio Batista dos Santos (entrevista

televisiva do Processo Seletivo 2018), Fazendo-se cumprir a seguinte pauta:1.Liberação de

recursos pela CAPES para a manutenção de equipamentos de pesquisa.

2.Encaminhamento de dissertação para defesa aluna Nathália Soares Simões (Profª.

Cristina Sanches). Sobre a reunião: 1- Foi liberado o recurso de R$15000,00 para

manutenção de equipamentos dos Programas de Pós-Graduação. Diante disto, a Profª.

Cristina Sanches enviou e-mail aos docentes do PPGCF solicitando aqueles que tivessem

interesse na manutenção que enviassem toda a documentação necessária até o prazo

estipulado pela PROPE. O Professor Whocely Victor de Castro foi o único que manifestou

interesse e enviou a documentação para manutenção do equipamento HPLC. Ficou definido

que a solicitação de manutenção será feita para o referido equipamento. 2- A solicitação de

defesa foi lida e a banca foi aprovada. Informes: Encaminhamento de dissertação para

qualificação: aluna Thais Lorenna Sales (profª. Cristina Sanches); aluno Samuel Dutra da

Silva (profª. Cristina Sanches). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às

15h00min, devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 26

de setembro de

2017._____________________________________________________________________________
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