
ATA DA 74ª 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 sete dias do3
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min, iniciou-se a 74ª 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. Adriana Soares de Souza, Profª.7
Danyelle Romana Alves Rios e do discente Denner Henrique Isaias Souza. A Profª.8
Melina de Barros Inácio Pinheiro justificou sua ausência devido à acompanhamento de9
familiar em consulta médica. Fazendo-se cumprir a seguinte pauta: 1. Aprovação ad10
referendum do pedido de agendamento de defesa da aluna Conceição Lisboa (orientador:11
Frank Pereira) relator: Prof. Renê Couto; 2. Aprovação ad referendum do pedido de12
agendamento de qualificação da aluna Mara Domingues (orientador: André Baldoni)13
relator: Whocely Victor; 3. Aprovação ad referendum do pedido de prorrogação do prazo14
de defesa da aluna Liliane Dias Campos (orientador: Frank Pereira); 4. Aprovação ad15
referendum do pedido de agendamento de defesa da aluna Liliane Dias Campos16
(orientador: Frank Pereira); 5. Aprovação ad referendum do pedido de agendamento17
de qualificação da aluna Aline Michelle Silveira Silva (orientadora: Farah Chequer) relator:18
Prof. Renê Couto; 6. Aprovação ad referendum do pedido de agendamento de19
qualificação do aluno Marlon Silva Tinoco (orientador: André Baldoni) relator: Whocely20
Victor; 7. Aprovação ad referendum do pedido de agendamento de qualificação da21
aluna Jéssica Spínola Silva (orientadora: Melina Pinheiro); 8.Pedido de dispensa de22
estágio em docência aluna Patricia Souza (orientadora: Melina Pinheiro); 9. Pedido23
de prorrogação prazo de qualificação aluna Patrícia Costa Souza de Sá (orientadora:24
Melina Pinheiro); 10. Pedido de prorrogação de prazo de qualificação acadêmica Natália25
Ribeiro Nunes (orientadora: Melina Pinheiro); 11. Pedido de inclusão de26
coorientação da aluna Paula Lamounier (Prof. Joaquim Maurício); 12. Relatório de27
estágio em docência de Jaqueline Campos Costa; 13. Portaria nº 190, de 24 de novembro28
de 2021(Calendário CAPES para Coleta do ano 2021); 14. Relatório de estágio em29
docência de Marlon Silva Tinoco. Informes: Informes: Adequação dos vídeos para30
agendamento de defesas das alunas Liliane Dias Campos e Anna Carolina de Moura31
Costa. Sobre os pontos de pauta: 1- O pedido e a banca de defesa da aluna Conceição32
Lisboa Coelho foram aprovados ad referendum pelo Prof. Renê Oliveira do Couto devido33
à concordância do colegiado de que os pedidos de qualificação e defesa fossem34
avaliados ad referendum. A aluna fez as adequações solicitadas no vídeo o qual foi35
aprovado, junto com os demais documentos enviados. Não há conflito de interesse entre36
os membros indicados e a aluna. O exame será realizado no dia 08 de dezembro de 2021.37
2- O pedido e a banca de defesa da aluna Mara Luiza de Paiva Domingues foram38
aprovados ad referendum pelo Prof. Renê Oliveira do Couto devido à concordância do39
colegiado de que os pedidos de qualificação e defesa fossem avaliados ad referendum.40
Não há conflito de interesse entre os membros indicados e a aluna. O exame será41
realizado em 18 de janeiro de 2022. 3 e 4 - Em razão de licença por motivos de saúde a42
aluna Liliane Dias Campos e o orientador, Prof. Frank Pereira de Andrade, formalizaram a43
prorrogação do prazo de defesa que foi aprovada ad referendum. O pedido e a banca de44
defesa da referida aluna foram aprovados ad referendum pelo Prof. Whocely Victor de45



Castro devido ao prazo de solicitação até a próxima reunião e a data proposta para o46
exame e à concordância do colegiado de que os pedidos de qualificação e defesa fossem47
avaliados ad referendum. Não há conflito de interesse entre os membros indicados e a48
aluna. A banca ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2021. 5- O pedido e a banca de49
qualificação da aluna Aline Michelle Silveira Silva foram aprovados ad referendum pelo50
Prof. Renê Oliveira do Couto devido à concordância do colegiado de que os pedidos de51
qualificação e defesa fossem avaliados ad referendum. Não há conflito de interesse entre52
os membros indicados e a aluna. A banca ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2022. 6- O53
pedido e a banca de qualificação do aluno Marlon Silva Tinoco foram aprovados ad54
referendum pelo Prof. Whocely Victor de Castro devido à concordância do colegiado de55
que os pedidos de qualificação e defesa fossem avaliados ad referendum. Não há conflito56
de interesse entre os membros indicados e o aluno. A banca ocorrerá no dia 20 de janeiro57
de 2022. 7- O pedido e a banca de qualificação da aluna Jéssica Spinola da Silva foram58
aprovados ad referendum pelo Prof. Whocely Victor de Castro devido à concordância do59
colegiado de que os pedidos de qualificação e defesa fossem avaliados ad referendum.60
Não há conflito de interesse entre os membros indicados e a aluna. A banca ocorrerá no61
dia 14 de dezembro de 2021. 8 e 9 - O pedido de dispensa da atividade de estágio em62
docência da aluna Patrícia Costa Souza foi entregue pela aluna e professora. Constam:63
solicitação e declaração da instituição onde a aluna leciona como docente, discriminando64
a carga horária. O pedido está em conformidade com Instrução a Normativa 01/2013 que65
regulamenta o estágio em docência dos alunos da pós-graduação. O pedido foi deferido66
para relatora Profª. Adriana Cristina de Souza e o parecer aprovado por unanimidade67
pelos membros do colegiado. O pedido de prorrogação do prazo do exame de68
qualificação da referida aluna foi avaliado, bem como as justificativas apresentadas. A69
data solicitada para realização do exame é abril de 2022. O pedido foi deferido para70
relatora Profª. Adriana Cristina de Souza e o parecer aprovado por unanimidade pelos71
membros do colegiado. 10 - O pedido de prorrogação do prazo do exame de qualificação72
da aluna Natália Ribeiro Nunes foi avaliado, bem como as justificativas apresentadas. A73
data solicitada para realização do exame é março de 2022. O pedido foi deferido para74
relatora Profª. Danyelle Romana Rios e o parecer aprovado por unanimidade pelos75
membros do colegiado. 11- O pedido e justificativa para inclusão da coorientação da76
Profª. Farah Maria Drumond Chequer Baldoni como coorientadora da aluna Paula77
Lamounier Lima foram avaliados e a solicitação foi deferida pela relatora Danyelle78
Romana Alves Rios, sendo o parecer aprovado por unanimidade pelos membros do79
colegiado. 12- A aluna Jaqueline Campos Costa entregou o relatório com avaliação80
favorável da Professora responsável pela disciplina. Entretanto, a carga horária informada81
está divergente no cabeçalho e no corpo do documento. É necessário padronizar,82
deixando claro se foram cumpridas as 30 horas mínimas exigidas pela disciplina. A83
disciplina não será cadastrada no histórico até a adequação do relatório de estágio em84
docência. O relatório não foi aprovado pelo relator, Denner Henrique Isaias Souza. 13- O85
calendário de envio dos dados para a Plataforma Sucupira referente a 2021 foi publicado.86
O prazo para envio dos dados cadastrais do programa, relação de docentes, discentes e87
trabalhos de conclusão para a Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPE) é88
31/03/2022. 14- O aluno Marlon Silva Tinoco entregou o relatório com avaliação89
favorável da Professora responsável pela disciplina e a carga horária mínima exigida foi90



cumprida. O relatório foi aprovado pelo relator, Denner Henrique Isaias Souza e o parecer91
aprovado por unanimidade pelos membros do colegiado. Todos os pareceres92
descriminados acima, dos pontos 1 a 12 e 14 foram aprovados por unanimidade pelos93
membros do colegiado. Ponto extra sobre Processo Seletivo: Foram apresentados os94
motivos dos indeferimentos das inscrições não aceitas no Processo Seletivo 2021 e95
apresentadas sugestões de adequações nos próximos editais, tais como: alterações na96
lista de documentos que são indispensáveis à inscrição para que o candidato possa97
concorrer ao processo seletivo. Informes: Os vídeos de popularização da ciência das98
alunas Liliane Dias Campos e Anna Carolina de Moura Costa foram adequados,99
conforme solicitado na 73ª reunião ordinária de colegiado em razão do agendamento dos100
exames de defesa. A reunião foi encerrada às 12h20min, nada mais havendo a tratar, a101
presente ata foi lavrada e, depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes via102
Sistema Integrado de Protocolo, Administração e Contratos (SIPAC). Divinópolis, 07 de103
dezembro de 2021.104
Prof. Renê Oliveira do Couto105
Prof. Whocely Victor de Castro106
Profª. Adriana Cristina Soares de Souza107
Profª. Danyelle Romana Alves Rios108
Denner Henrique Isaias Souza109
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