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ATA DA 15ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU. 
Em 22 de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 14:30, na sala de reuniões do 
3º andar do bloco C, iniciou-se a Reunião Ordinária do Colegiado e seguindo a 
pauta: 1. Aprovação da Ata da 14ª Reunião do Colegiado; 2. Processo Seletivo 
2014; 3. Auxilio financeiro de mestranda; 4. Pedido de descredenciamento de 
professora; 5. Análise de carta da Profª. Juliana T. de Magalhães; 6. Assuntos 
gerais. A reunião foi presidida pelo coordenador do programa, Prof. José Augusto 
F. Perez Villar e na presença dos docentes: Profª. Cristiane Queixa Tilelli, Prof. 
Whocely Victor de Castro, Prof. João Máximo de Siqueira e do Secretário Paulo 
Sérgio Diniz. O discente Wallace Carvalho Ferreira não compareceu e não justificou 
ausência. De início o 1º item da pauta, a Ata da 14ª Reunião do Colegiado do dia 
22 de agosto, foi lida pelo secretário Paulo e aprovada por todos os presentes. 
Passando para o 2º item, o secretário informou que o Edital e demais documentos 
do Processo Seletivo 2014 estão prontos e serão colocados na internet esta 
semana. No 3º item de pauta, o Coordenador José Villar autorizou o ressarcimento 
da inscrição da Mestranda Aline Saldanha, que participou da XXIX Reunião Anual 
da Federação de Sociedades de Biologia Experimental – FeSBE, realizada nos dias 
27 a 30 de agosto/2014, o que foi aceito por todos. No 4º item da pauta, foi 
apresentado o pedido de descredenciamento do PPGCF da profª. Valéria 
Ernestânia Chaves, o que foi aceito por todos. No 5º item, análise da carta com 
pedido da Profª. Juliana Magalhães, que solicita não mais orientar o aluno Diego 
Lisboa Rios, após discussão sobre o tema, o Prof. João Máximo manifestou a 
necessidade de pesquisar uma norma para os casos de credenciamento e 
descredenciamento de prof., quando todos analisaram alternativas para a situação 
do aluno e decidiram que o mesmo e a professora/orientadora deverão ser 
convocados para uma Reunião Extraordinária do Colegiado, no dia 29/9/2014, às 
15 horas. No 6º item da pauta, Assuntos Gerais, inicialmente o Prof. Whocely 
Victor informou que o seu orientando Wallace Ferreira foi advertido sobre a pouca 
assiduidade no desenvolvimento das suas pesquisas e que havendo nova 
advertência poderá solicitar a suspensão da bolsa, o que foi aprovado por todos os 
presentes. O Prof. José Villar também informou que na última reunião Geral dos 
Cursos de Pós-Graduação realizada em São João del-Rei, foram liberadas pela 
PROPE (2) duas bolsas para o Programa e além disso, com a formatura da 
turma/2012, as bolsas existentes poderão ser redistribuídas, como também há a 
perspectiva de se conseguir outras no primeiro semestre de 2015, assim Programa 
ficará melhor atendido. O Prof. José Villar também relatou que está operando a 
Plataforma Sucupira junto com o Secretário Paulo, quando estão sendo incluídos 
dados de alunos e professores do Programa. Com relação às despesas dos 
recursos existentes para o Programa, o Prof. José Villar relatou que as diárias 
estão sendo distribuídas conforme aprovado no início do ano e com relação ao seu 
pedido de diárias para o Fórum dos Coordenadores em Búzios, não será mais 
necessário, pois o Coordenador está envolvido com a atualização da Plataforma 
Sucupira e outras atividades do Programa. Em seguida o secretário Paulo Sérgio 
apresentou a solicitação do mestrando Silas Muniz Trindade para o aproveitamento 
do exame TOEFL ITP realizado em 24/5/2014 pelo MEC - Inglês sem Fronteiras, no 
qual recebeu 437,00 pontos. Foi decidido por todos que a nota e a validade do 
exame para o Programa serão verificadas e informadas ao aluno o mais breve. Foi 
apresentada pelo secretário a declaração do CENEX/FALE/UFMG, da aluna 
Myriam Almeida Barbosa, valido para o Programa  
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no qual a mesma recebeu a nota de 80,0 no Exame de Proficiência em Língua 
Inglesa realizado em 09/09/2014. Conforme solicitado em reunião do colegiado, foi 
apresentado pelo secretário Paulo o formulário de justificativa de co-orientação do 
mestrando Antônio José dos Santos Júnior, documento assinado em 5/9/2014 por 
todos os co-orientadores e orientador. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às 16:45, sendo a ata lida, aprovada e deverá ser assinada pelos 
presentes. Divinópolis, 22 de setembro de 2014. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


