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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 cinco dias do mês de julho de 

dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, na sala 305 do Bloco C – Campus 

Centro Oeste Dona Lindu, realizou-se reunião do colegiado para cumprir a seguinte 

pauta: 1. Processo seletivo de 2014; 2. Inclusão de co-orientação dos alunos Wander 

Valadares e Fernanda Gontijo; 3. Regras para Estágio Docência; 4. Grade curricular 

do 2º semestre de 2013; 5. Informes gerais. A referida reunião foi presidida pelo Prof. 

Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, na presença dos docentes: Prof. João Máximo 

de Siqueira, Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar, Prof. Whocely Victor de Castro, 

do discente Wallace Carvalho Ferreira e da técnica Anamar da Silva. Pauta 1: Os 

membros do colegiado sugeriram que a priori o edital do processo seletivo de 2014 

seja lançado no início de outubro de 2013. Pauta 2: A inclusão do Prof. Adriano de 

Paula Sabino como co-orientador específico dos mestrandos Wander Valadares de 

Oliveira Júnior e Fernanda Cristina Gontijo Evangelista foi aprovada pelo colegiado. 

Pauta 3: O colegiado aprovou o formulário para a validação do estágio docência e 

decidiu elaborar uma instrução normativa referente às regras para o estágio em 

docência do mestrado em Ciências Farmacêuticas usando como parâmetro as 

instruções normativas dos outros programas. Pauta 4: O quadro das disciplinas que 

serão ofertadas no 2º semestre de 2013 foi apresentado aos membros do colegiado 

para aprovação e posterior divulgação aos interessados. Pauta 5: Nos informes 

gerais ficou decidido que o programa encaminhará um ofício para a mestranda 

Tamara Ribeiro Longatti informando sobre o período de matrículas no 2º semestre. A 

referida aluna deverá entrar em contato formalmente, através de documento 

direcionado ao colegiado do curso com ciência do seu orientador, manifestando 

interesse em continuar no programa. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas 

e trinta cinco minutos, o Prof. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, encerrou a 

reunião, e eu, Anamar da Silva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será 

assinada pelos presentes. Divinópolis, 05 de julho de 2013.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


