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ATA DA 7ª 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 oito dias de maio do ano de 

dois mil e quatorze, às 15:30, no hall do terceiro andar do bloco C - Campus CCO, 

iniciou-se a reunião ordinária do colegiado e seguindo a pauta: 1- Aprovação das Atas 

anteriores; 2 - Apresentação de formulários "Parecer do Revisor" dos alunos da 

turma 2013; 3 - Pedidos de co-orientação da Profª. Ana Hortência; 4 - Dados de 

professores para plataforma Sucupira e definição de normas bibliográficas; 5 - 

Diário eletrônico de professores; 6 - 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 também do discente Wallace Carvalho Ferreira e do técnico Paulo 

Sérgio Diniz. O 1º tema da pauta, a ata da reunião do dia 7/04/2014, foi apresentada e 

aprovada, e com relação aos itens seguintes houve a seguinte deliberação: 2 - 

Apresentação de formulários "Parecer do Revisor" dos alunos da turma/2013. 

Foram apresentados e aprovados os formulários dos alunos Wander Valadares, Harley 

da Silva e da aluna Maria Juliana Ferreira. Com relação às alunas Dayara Kellen, 

Fernanda Cristina Evangelista e Sayonarah Carvalho o Prof. José Villar relatou que as 

mesmas estão em dia com desenvolvimento das atividades e terão os formulários 

apresentados após pequenas correções. 3 - Pedidos de co-orientação da Profª. Ana 

Hortência. O Prof. José Villar informou que os pedidos foram aprovados ad referendum 

por se tratar de co-orientações de membros credenciados no PPGCF. A Profª. solicita ao 

colegiado a inclusão da Profª. Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, como co-

orientadora da Myriam de Almeida Barbosa e o Prof. João Máximo de Siqueira, como co-

orientador da Thaiz Rodrigues Teixeira, alunas do PPGCF e orientadas pela solicitante. 

O pedido do memorando de 31/03/2014 feito pela Profª. Ana Hortência foi lido e 

aprovado por unanimidade. O Prof. José Villar propôs a criação – para aprovação na 

próxima reunião - de uma norma interna que regularize os pedidos de co-orientação de 

forma que, caso o orientador pertença ao PPGCF ou outro programa do CCO, poderá 

ser automaticamente nomeado, mas caso o co-orientador indicado seja de programa 

externo do CCO ou de outra instituição, o pedido deverá ser apresentado ao colegiado. 

De acordo com o Prof. José Villar, será preciso um formulário próprio para a demanda. 4 

- Dados de professores para plataforma Sucupira e definição de normas 

bibliográficas; o Prof. Whocely Victor, como também o prof. José Villar mencionaram a 

importância que os professores enviem ao secretário do PPGCF, para inserção na 
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Plataforma Sucupira, não só as informações básicas, como também outros dados 

relevantes tais como co-orientações, participação em orientações externas, dentre outras 

atividades acadêmicas, que podem ficar registradas como “informações relevantes”. 

Com relação às Normas Bibliográficas, ficou aprovado a criação de um grupo de estudos 

para discutir e definir esta questão posteriormente. 5 - Diário eletrônico de 

professores; as questões relativas a esta pauta ficaram direcionadas para a próxima 

reunião. 6 - Informes Gerais. O Prof. José Villar informou que o edital Pró-equipamentos 

foi enviado e solicitado um Liofilizador, quando o Prof. Joaquim ficou como coordenador. 

Foi informado que a rubrica do PROAP de manutenção foi mudada para consumo, pois 

foi disponibilizado recursos para manutenção. O prof. José Villar em seguida relatou 

alguns assuntos discutidos na Reunião Geral do Colegiado realizada pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa em 10/04/2014. Sobre Reserva de Vagas: o prof. informou que houve 

orientação para o programa reservar vagas de mestrado para servidores da UFSJ com 

atuação em área correlata ao programa, quando os candidatos deverão concorrer 

separadamente da turma de candidatos externos. Sobre Bolsas de Estudos: na reunião 

o prof. José Villar verificou que em relação aos outros programas, o PPGCF é ainda o 

Programa da UFSJ com menor número de bolsas. PIPG: a verba conseguida foi 

somente cerca de R$1530,00, e será integralmente direcionada para a viagem 

internacional do prof. Alex Taranto. Diplomas: ficou estabelecido que a retirada dos 

diplomas poderá ser feita no campus do aluno. Em seguida o Prof. José Villar solicitou 

posicionamento do discente Wallace Carvalho sobre a situação de desenvolvimento da 

sua pesquisa. O aluno inicialmente pediu desculpas sobre a ausência nas atividades da 

orientadora, Profª. Cristiane Tilelli e justificou o atraso na pesquisa em decorrência ao 

insucesso de alguns experimentos e ao tratamento psicoterápico e a medicação que 

está submetido. Segundo Wallace, ele terá que aguardar até que o novo medicamento 

receitado dê o resultado esperado. A Profª. Cristiane relatou que devido a ausência do 

aluno, tentou localizá-lo algumas vezes no início de 2014 e quando conseguiu, este se 

comprometeu em regularizar as atividades, para em seguida trabalhar por cerca de 10 

dias e novamente se ausentar e não responder aos contatos telefônicos e por e-mail. 

Segundo a professora e conforme consta na secretaria do PPGCF, ela relatou a situação 

por meio de carta enviada e protocolada em 30/04/2014 na secretaria do programa, 

quando requer que a situação seja apresentada em reunião. A Profª. Cristiane solicitou 

não mais orientar o aluno, o que foi aceito por todos. Os professores José Villar, Victor e 

João Máximo sugeriram ao mestrando buscar outro orientador ou suspender os estudos 

temporariamente para cuidar da saúde e posterior retorno, mas mediante apresentação 
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de atestados médicos, que deverão ser enviados a secretaria do PPGCF para o registro 

e a suspensão dos estudos e da bolsa junto a PROPE. Frente às possibilidades 

apresentadas pelos professores, o aluno relatou que buscará um novo orientador para a 

pesquisa, como também os respectivos atestados médicos. O secretário do programa, 

Paulo Sérgio, solicitou ao aluno comparecer a secretaria na próxima semana para 

assinar a presente ata e apresentar os atestados, quando também solicitou e anotou do 

aluno um número de telefone para manter contato e acompanhar as iniciativas. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:20, sendo a ata lida, aprovada e 

deverá ser assinada pelos presentes. Divinópolis, 07 de abril de 2014.  XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

 

 


