
ATA DA 9ª 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 três dias

do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 08h00min, na sala de reuniões do 3º

andar do bloco C, iniciou-se a 9ª Reunião extraordinária do Colegiado. A reunião foi

presidida pelo coordenador do Programa Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa e

teve como presenças: Profª. Dra. Cristina Sanches, Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos,

Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni, Profª. Drª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima

e o representante discente: Brayan Jonas Mano Sousa. Fazendo-se cumprir a seguinte
pauta: 1.Aprovação e assinatura da ata da 39ª Reunião Ordinária; 2.Pedido de

recredenciamento Prof. Frank Pereira de Andrade; 3.Normas de distribuição do PROAP/

ajustes para auxílio à Congresso Internacional; 4.Assembleia Geral PPGCF; 5.Normas de

credenciamento e recredenciamento. Sobre a reunião: 1. A ata foi lida e aprovada. 2. O
professor enviou seu pedido: - atingiu 160 pontos no quadriênio; - o professor não ofertou

disciplina no primeiro semestre, mas pretende ofertar no segundo semestre. Foi tratado

sobre o tempo de credenciamento do professor e que a avaliação será proporcional ao

tempo de credenciamento que foi 2016, sendo exigidos, neste caso, 150 pontos como foi

exigido. Na próxima avaliação serão exigidos 300 pontos aos professores credenciados

em 2018. 3. A norma de distribuição foi corrigida e o auxílio pesquisador poderá ser

solicitado para eventos nacionais e internacionais. O pedido de auxílio do professor Hélio

dos Santos retornou pela PROPE, pois as Normas de distribuição do PROAP pelo

PPGCF só preveem atividades nacionais. Diante disto, o colegiado deliberou que o

pedido de auxílio docente pode ser usado pelos docentes para eventos nacionais e

internacionais. Os Critérios para concessão do auxílio financeiro a pesquisador e

estudante 2018 serão alterados com a inclusão de auxílio para eventos nacionais e

internacionais. 4. Será marcada Assembleia dia 07/06/18, às 15:30 horas. Será

apresentado ao corpo docente a avaliação do PPGCF 2017, pontuações consideradas,

docentes credenciados, docentes colaboradores, dentre outros itens. 5. A Normativa de

Credenciamneto e Recredenciamento será ajustada no Capítulo II, Art. 8º: “avaliação

destinada ao colegiado anualmente”. Pontos extras: 6. Encaminhamento de pedido de

defesa aluna Thaís Lorenna S. Sales (Profª. Cristina Sanches); 7. Encaminhamento de

pedido de defesa aluna Layla Lamberti (Profª. Gisele Silva); 8. Encaminhamento de

dissertação para qualificação: aluna Karolini de Faria Mota (prof. André Baldoni). O

formulário de encaminhamento de defesa da aluna Layla Paola Lamberti foi lido, a banca

analisada e o pedido aprovado. A orientadora e uma convidada participarão via Skype e



os demais participarão, presencialmente; a defesa ocorrerá em 15/06/18. O formulário de

encaminhamento de defesa da aluna Thaís Resende Batista foi lido, a banca analisada e

o pedido aprovado. A professora convidada participará presencialmente; a defesa

ocorrerá em 26/06/18. O formulário de encaminhamento de defesa da aluna Thaís

Lorenna Sales foi lido, a banca analisada e o pedido aprovado. O convidado externo

participará via Skype; a defesa ocorrerá em 28/06/18. O formulário de encaminhamento

de qualificação da aluna Karolini de Faria Mota foi lido, a banca analisada e o pedido

aprovado; os convidados externos participarão via Skype; a qualificação ocorrerá em em

05/07/18. Informes: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 09h30min,

devendo ser esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Divinópolis, 25 de maio

de 2018.
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