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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 quatro dias do 

mês de outubro de dois mil e treze, às treze horas e trinta minutos, na sala 301 do 

Bloco C – Campus Centro Oeste Dona Lindu, realizou-se reunião do colegiado 

para cumprir a seguinte pauta: 1. Indicação de três nomes para a lista tríplice da 

área de Farmácia na CAPES; 2. Edital para Bolsa PNPD – Programa Nacional de 

Pós-Doutorado; 3. Falsificações nas assinaturas da disciplina Seminários I; 4. 

Discussão sobre o edital para Processo Seletivo de 2014; 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. A Profª. Cristiane Queixa Tilelli 

justificou ausência por motivo de férias. Pauta 1: Os professores indicados para a 

lista tríplice da área de Farmácia na CAPES foram os professores Celso Vataru 

Nakamura, Marcelo Santos Castilho e Ricardo José Alves. Esta lista será 

apresentada na reunião dos coordenadores das pós-graduações, durante o 

CIFARP em Ribeirão Preto, no dia 20 de novembro. Pauta 2: O edital para o 

processo seletivo da bolsa PNPD – Programa Nacional de Pós-Doutorado foi 

homologado pelo colegiado para divulgação. O edital ficará aberto do período de 

07 de outubro de 2013 a 07 de novembro de 2013 e a divulgação dos resultados 

está prevista para 11 de novembro de 2013. Pauta 3: Em relação à disciplina 

Seminários I ficou decidido que todas as assinaturas terão que ser ratificadas 

pelos mestrandos. Todos serão chamados à secretaria para assinarem as listas 

novamente. A secretaria informará aos professores dos outros programas que a 

lista do PPGCF será passada para assinatura logo após o final da apresentação. 

Pauta 4: O edital do Processo Seletivo de 2014 será publicado em 15 de outubro 

ficando aberto até 14 de novembro de 2013. As inscrições serão de 18  a 22 de 

novembro de 2013. As provas serão realizadas no dia 03 de fevereiro de 2014. 

Pauta 5: Nos informes gerais foram passadas as seguintes informações: 1. A 

portaria nº 796/2013 nomeou o Prof. Whocely Victor de Castro como 

representante do CCO na Comissão de Infraestrutura de Pesquisa e Pós-

graduação. O objetivo desta comissão é realizar levantamento e diagnóstico das 
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condições e necessidades atuais de infraestrutura básica de apoio às atividades 

de pesquisa desenvolvidas nos diversos campi da UFSJ. Sendo assim o 

colegiado pensa que deveria ser estipulado a seguinte ordem de prioridade: 

primeiramente a parte elétrica,  o paiol e, por último, o biotério do campus, com 

adequação e construção da área para experimentação com radioisótopos e 

aquisição de licença. 2. A secretaria fará uma consulta aos docentes do programa 

para verificar o interesse em representar as pós-graduações na congregação do 

campus. 3. O Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar informou que o projeto do 

CT-INFRA III foi indeferido. Com o indeferimento ele e Prof. Whocely entraram 

com recurso. 4. O colegiado decidiu que caso o mestrando queira fazer mais de 

um período de estágio docência apenas um será lançado no sistema e para os 

demais estágios o programa emitirá certificado. 5. Em relação ao afastamento do 

Prof. Leandro para o Pós-Doutorado em março de 2014, o mesmo deverá pedir 

exoneração e o programa terá que abrir edital e fazer outra eleição para 

coordenador do programa. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e vinte 

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, 04 de outubro de 2013.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


