
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às 13h30min,
iniciou-se a 70ª Reunião ordinária do colegiado, virtualmente, via sistema google meeting.
A reunião foi presidida pelo coordenador do Programa Prof. Renê Oliveira do Couto, teve
como presenças: Prof. Dr. Whocely Victor de Castro (vice coordenador), Profª. Danyelle
Romana Alves Rios, Profª. Adriana Cristina Soares de Souza, Profª. Melina de Barros
Pinheiro Inácio e o discente Dener Henrique Isaías Souza. o. Fazendo-se cumprir a
seguinte pauta: 1. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa - Ana Elisa Melo (Profª.
Mariana Linhares); 2. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa - Lorena Aguiar
Soares (Profª. Cristina Sanches); 3. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa - Lays
Cássia Santos Duarte (Profª. Mariana Linhares); 4. Relatório de acompanhamento de
bolsista PNPD - Amanda Luisa Fonseca; 5. Solicitação de substituição de coorientador -
Natália Ribeiro Nunes (Profª. Melina Pinheiro); 6. Critérios de distribuição do PROAP; 7.
Comissão do Processo Seletivo 2021. Pontos extras: 8. Referendar a lista de nomes de
professores credenciados no PPGCF que poderão votar na eleição da Câmara de Gestão.
9. Pedido de agendamento de defesa da acadêmica Marina Vieira (Prof. Carlos Jensen);
10. Pedido de agendamento de qualificação do acadêmico Dener Henrique Isaías Souza
(Profª. Danyelle Rios); Sobre a reunião: 8. Foi citado que as eleições nas câmaras do
CCO nomeiam os mandatos por dois anos. Caso o docente eleito seja credenciado no
PPGCF e seja desligado do PPGCF antes do término do mandato, o Programa informará
à câmara para nova eleição. A lista oficial de docentes pela Plataforma Sucupira em 2020
será acrescida dos docentes credenciados em 2021 e enviada à Câmara de Gestão. 1. A
solicitação foi avaliada via relatoria pela Profª. Adriana Cristina Soares de Souza. A
solicitação foi justificada e assinada pela discente e orientadora. A relatora emitiu parecer
favorável de prorrogação por dois meses em razão da aceitação da justificativa dada pela
aluna e pela docente. 2. A solicitação foi avaliada via relatoria pela Profª. Danyelle
Romana Alves Rios que teve parecer favorável com data de defesa limite até 30 de
setembro, conforme solicitado. 3. A solicitação foi avaliada via relatoria pelo discente
Denner Henrique Isaías Souza que teve parecer favorável com data de defesa limite até
30 de novembro, conforme solicitado. 4. O relatório da bolsista foi avaliado via relatoria
pela Profª. Melina de Barros Pinheiro Inácio descrevendo que a bolsista apresentou
resultados preliminares, ainda não discutidos. Foi apresentada também a proposta de um
novo projeto, além do projeto de entrada no pós-doutorado, uma boa produção científica
com 4 artigos científicos, sendo 1 artigo aceito e 3 a serem submetidos de agosto de
2020 a julho de 2021, orientações e coorientações de mestrado e doutorado e
coordenação de 2 disciplinas no PPGCF. O professor supervisor da bolsista, Prof.
Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, apresentou parecer favorável à renovação. A
parecerista aprovou o relatório da bolsista. Entretanto, será solicitado à bolsista envio do
cronograma de atividades a serem desenvolvidas no próximo ano, como previsto na
Instrução Normativa 03/2019/PPGCF. Como o Prof. Leandro Augusto de Oliveira estará
em licença capacitação, ele será consultado sobre o interesse em manter a supervisão à
distância. 5. A solicitação e justificativa foram avaliadas via relatoria pelo Prof. Renê
Oliveira do Couto que teve parecer favorável, conforme Regimento interno do PPGCF,



aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 017, de 24 de junho de 2019. 6. Foram finalizados os
critérios de distribuição do recurso PROAP especificando as exigências para solicitação
pelos requerentes e prestação de contas após a utilização do recurso, como exigido pela
CAPES. 7. O colegiado tratou sobre a forma de avaliação de projetos dos candidatos via
vídeos gravados ou síncronos. O edital utilizado no último processo, bem como o edital
2021 do Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde, serão utilizados como base
para o edital 2021 do PPGCF. Para compor a comissão de seleção serão indicados
novos docentes credenciados em 2021, um de cada área de concentração, sendo: Farah
Maria Drumond Chequer Baldoni, Priscila Totarelli Monteforte e Whocely Victor de Castro
(titulares); Roberta Carvalho de Figueiredo, Hélio Batista dos Santos e Jefferson Luiz
Princival (suplentes), sob a presidência da primeira. Informes: a) A cota do recurso
PROAP destinada à auxílio financeiro a estudantes (3.3.90.18), no valor de R$6790,00 foi
realocada na rubrica de indenizações e restituições (3.3.90.93), visando o pagamento dos
auxílios a alunos que já tenham pago, previamente, matrículas em cursos e eventos
virtuais. A rubrica 3.3.90.93 totalizou R$7000,00 pois já continha R$210,00 alocados. A
alteração foi feita via e-mail com anuência dos membros do colegiado. b) Serão
oferecidas duas disciplinas no segundo período remoto de 2021, conforme
disponibilidade informada pelos docentes até 19/08/2021. c) O pedido de qualificarão do
aluno Adriano Lopes da Silva, orientado pela Profª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos,
foi aprovado. A solicitação ficou pendente de aprovação na 69ª reunião ordinária devido
ao acesso suspenso à plataforma lattes impossibilitando a avaliação dos currículos dos
membros da banca. Os dois pontos de pauta extras (9 e 10) incluídos nesta reunião
serão tratados na próxima reunião em razão do tempo. Nada mais havendo a declarar, a
reunião foi encerrada às 16h45min. A presente ata que depois de lida, se aprovada, será
assinada pelos presentes. Divinópolis, 19 de agosto de 2021.
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 (Assinado digitalmente em 31/08/2021 15:12 )
ADRIANA CRISTINA SOARES DE SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCO (10.02)

Matrícula: 1741307

 (Assinado digitalmente em 08/09/2021 08:32 )
DANYELLE ROMANA ALVES RIOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCO (10.02)

Matrícula: 1581667

 (Assinado digitalmente em 07/09/2021 15:39 )
MELINA DE BARROS PINHEIRO INACIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCO (10.02)

Matrícula: 1699263

 (Assinado digitalmente em 08/09/2021 07:26 )
RENE OLIVEIRA DO COUTO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGCF (13.07)

Matrícula: 1150851

 (Assinado digitalmente em 31/08/2021 15:33 )
WHOCELY VICTOR DE CASTRO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

PPGCF (13.07)

Matrícula: 1300132

 (Assinado digitalmente em 01/09/2021 11:39 )
DENNER HENRIQUE ISAIAS SOUZA

DISCENTE

Matrícula: 2020100722
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