
ATA DA 73ª 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 nove dias do3
mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min, iniciou-se a 73ª Reunião4
Ordinária do Colegiado virtualmente, via sistema hangouts. A reunião foi presidida pelo5
coordenador do Programa Prof. Renê Oliveira do Couto e teve como presenças: Prof.6
Whocely Victor de Castro (vice-coordenador), Profª. Melina de Barros Inácio Pinheiro,7
Profª. Adriana Soares de Souza, Profª. Danyelle Romana Alves Rios e do discente8
Denner Henrique Isaias Souza. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1.Aprovação ad9
referendum do Pedido de agendamento de qualificação da aluna Magda Cesar Raposo10
(Orientadora: Danyelle Romana); 2.Aprovação ad referendum do pedido de11
ressarcimento do Prof. Renê Oliveira do Couto; 3.Pedido de agendamento de defesa da12
aluna Anna Carolina de Moura Costa (Orientadora: Farah Chequer). Relatora: Adriana13
Soares; 4.Pedido de prorrogação de prazo de qualificação da aluna Paula Lamounier14
(orientador: Joaquim Maurício). Relatora: Danyelle Romana; 5.Pedido de agendamento15
de defesa da aluna Lays Duarte (Orientador: André Baldoni). Relatora: Melina Pinheiro;16
6.Docentes com interesse de credenciamento no PPGCF (Levantamento da PROPE);17
7.Feedback da reunião com a FCFRP-USP sobre o workshop do PPGCF; 8.Autorização18
de estágio em docência da aluna Natália Nunes (orientadora: Melina Pinheiro). Relator:19
Whocely Victor. Sobre os pontos de pauta: 1. O pedido e a banca de qualificação da20
aluna Magda Cesar Raposo foram aprovados ad referendum pelo Prof. Renê Oliveira do21
Couto devido ao prazo de solicitação até a próxima reunião e a data proposta para o22
evento. Não há conflito de interesse entre os membros indicados e a aluna. A banca23
ocorreu no dia 04 de novembro. 2. O pedido de ressarcimento do Prof. Renê no CIFARP24
foi aprovado ad referendum pelo vice coordenador do PPGCF, Prof. Whocely Victor de25
Castro, devido ao encerramento do exercício financeiro da UFSJ. O Prof. Renê26
apresentou um resumo do que foi apresentado na referida reunião, tais como: prazo para27
envio da coleta Capes 2021 e o que será contabilizado; produtos técnicos produzidos28
pelos programas e regulamentação da continuação do ensino remoto pela Capes. 3. O29
pedido e a banca de defesa da aluna Anna Carolina de Moura Costa foram avaliados e30
aprovados pela relatora, Profª. Adriana Cristina de Souza. Todos os documentos31
pessoais enviados estão corretos e não há conflito de interesse entre os membros32
indicados e a aluna. Será solicitado à aluna que adeque o vídeo às exigências da33
Instrução Normativa 05/2019. 4. O pedido de prorrogação de prazo de qualificação da34
aluna Paula Lamounier foi avaliado pela relatora, Profª. Danyelle Romana Alves Rios.35
Após a avaliação a relatora propôs conceder a extensão de 02 (dois) meses no prazo de36
qualificação. O colegiado aprovou o parecer. 5. O pedido e a banca de defesa da aluna37
Lays Cássia Santos Duarte foram avaliados e aprovados pela relatora, Profª. Melina de38
Barros Pinheiro Inácio. Todos os documentos pessoais enviados estão corretos e não há39
conflito de interesse entre os membros indicados e a aluna. O vídeo está de acordo com40
o exigido na Instrução Normativa 05/2019. 6. A PROPE fez um levantamento dos41
docentes que têm perfil ou interesse em se credenciar no PPGCF quando houver42
credenciamento. No momento em que houver processo de credenciamento os nomes dos43
dois professores interessados serão levados em conta para convidá-los a participar. 7.Foi44
realizada uma reunião entre o Prof. Renê Oliveira do Couto e o coordenador do45



PPGCF/USP, Prof. Giuliano Cesar Clososki, para tratar do IV workshop do PPGCF/UFSJ.46
Ficou entendido que não há por quê realizá-lo e não há obrigação de fazê-lo, neste47
momento. O Prof. Giuliano propôs que o workshop seja presencial no próximo ano (2022)48
devido ao ano atribulado e, especialmente, pela modalidade remota. 8. A aluna Natália49
Ribeiro Nunes e sua orientadora solicitaram que a referida discente realize seu estágio50
em docência em outra instituição de ensino. A solicitarão foi avaliada pelo relator, Prof.51
Whocely Victor de Castro. O mérito do avaliador foi favorável de acordo com a legislação52
vigente descrita no parecer. A discente deverá enviar a ementa da disciplina em que53
cursará o estágio na outra instituição, o período, que deverá ter carga horária de, no54
mínimo, 30 horas e documento com concordância da orientadora e da professora55
responsável pela disciplina na outra instituição. Ponto extra sobre Processo Seletivo:56
Em razão do pequeno número de inscritos (11) frente ao número de vagas oferecidas57
(18), foi proposto que o período de inscrição seja ampliado até final de novembro e o58
processo seletivo seja realizado em fevereiro de 2022, com matrículas no início de março59
de 2022. A reunião foi encerrada às 12h02min, nada mais havendo a tratar, a presente60
ata foi lavrada e, depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes via Sistema61
Integrado de Protocolo, Administração e Contratos (SIPAC). Divinópolis, 09 de novembro62
de 2021.63
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