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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO  

DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos sete dias do mês de abril de 

dois mil e quatorze, às 15 horas, no hall do terceiro andar do bloco C - Campus CCO, 

iniciou-se a reunião ordinária do colegiado e seguindo a pauta: 1. Pró-equipamentos; 2. 

Novo edital para mestrado; 3. Disciplina Seminários II; 4. Informes gerais. A reunião foi 

presidida pelo coordenador do programa, prof. José Augusto Ferreira Perez Villar e na 

presença dos docentes Profª. Cristiane Queixa Tilelli, Prof. João Máximo de Siqueira, 

Prof. Whocely Victor de Castro e do técnico Paulo Sérgio Diniz. O discente Wallace 

Carvalho Ferreira ausentou-se e não justificou. No primeiro tema de pauta o prof. José 

Villar relatou que se reuniu com os coordenadores do PPGCS e PPBiotec para discutir o 

pró-equipamentos e esses programas apresentaram a seguinte demanda: estufa de 

CO2, centrífuga e máquina de gelo. No PPGCF foram apresentadas as demandas de 

liofilizador, polarímetro digital e um microscópio invertido de imunofluorescência. Após a 

descrição das necessidades e a avaliação da viabilidade dos equipamentos para o 

PPGCF e o limite dos valores de compra e envio, ficou aprovado o pedido de um 

liofilizador de maior porte e caso não seja possível, um Polarímetro juntamente com um 

Leitor de Elisa para completar o valor, demanda que deverá ser mantida para os 

próximos anos. A Profª. Cristiane Tilelli manifestou precisar de uma filmadora, 

equipamento de baixo custo, mas está com dificuldades para conseguir orçamentos nas 

lojas, assim o aparelho poderá ser inserido no pedido. No segundo ponto de pauta o 

Prof. José Villar descreveu alguns procedimentos necessários e obrigatórios para o 

lançamento de um novo edital de mestrado ainda para 2014, como atender os requisitos 

da CAPES e a criação de um novo calendário de seleção. Mencionou também as 

dificuldades de conseguir bolsas para mestrandos, alguns com grande expectativa do 

recurso. O Prof. João Máximo lembrou que os professores inicialmente sem alunos, 

conforme citado na reunião de 14/03, já estão orientando, sendo que com a perspectiva 

de entrada de novos mestrandos em 2015, serão aproximadamente 38 alunos 

orientados pelo corpo docente. Assim, devido a estas questões o colegiado verificou que 

não será possível um segundo edital ainda em 2014. No terceiro tema de pauta o Prof. 

José Villar apresentou a situação de uma mestranda que se encontra no exterior 

cursando disciplinas dentro das áreas do PPGCF e esta solicitou data específica, 

quando vier ao Brasil, para apresentar no CCO as atividades da disciplina Seminários II. 

Após avaliação da situação por todos, ficou decidido que a aluna, como futuros 

mestrandos cursando Seminários I e II em outra instituição no Brasil ou no exterior, 
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poderão ficar dispensados da disciplina no PPGCF, desde que o tema da dissertação 

esteja relacionado ao PPGCF/UFSJ. Para isso, deverão antecipadamente solicitar ao 

colegiado por meio de formulário cursar a disciplina fora da UFSJ e também apresentar o 

aceite do orientador/instituição externa, como apresentar posteriormente o respectivo 

histórico. No quarto e último tema de pauta (Informes gerais) o Prof. José Villar 

mencionou que a mestranda Alessandra Moraes Pedrosa está sem Prof. orientador e 

que a Profa. Valéria havia conversado com a mesma e proposto uma revisão sistemática 

da literatura. O Prof. João Máximo informou que conversaria a respeito do assunto com o 

Prof. Joaquim, pois este ainda está sem aluno. O Prof. José Villar lembrou que na 

próxima quinta-feira haverá em SJDR reunião geral da Pós-Graduação stricto senso, 

quando reivindicará para PPGCF mais duas bolsas. Ficou definido que a presente ata e 

da reunião ordinária de 12/03, deverão ser enviadas por e-mail aos professores para 

verificação e assinadas na próxima reunião do colegiado (em maio). Nada mais havendo 

a tratar a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 20 minutos, sendo a ata lida, 

aprovada e deverá ser assinada pelos presentes. Divinópolis, 07 de abril de 2014.xxxxxx 

 

 


