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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 oito dias do mês de novembro 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. 

Regimento PPGCF; 2. Análise da documentação dos candidatos à bolsa PNPD; 3. 

Discutir se os mestrandos ingressantes em 2013, reprovados na prova de Inglês, poderão 

fazer a prova do processo seletivo de 2014; 4. Acompanhamento do trabalho 

experimental dos alunos; 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. Whocely Victor de Castro, do discente Wallace Carvalho Ferreira e da 

técnica Anamar da Silva. A Profª. Cristiane Queixa Tilelli e o Prof. José Augusto Ferreira 

Perez Villar, justificaram ausência por motivo de reuniões agendadas anteriormente em 

São João del-Rei. Pauta 1: As alterações propostas pela Profª. Danyelle Romana Alves 

Rios para o Regimento do Programa serão encaminhadas para análise dos membros do 

colegiado. Na reunião de dezembro essas alterações serão discutidas novamente e 

finalizadas  para  encaminhamento à PROPE. Pauta 2: Os candidatos Flávio Fortes 

Ramos Sousa e Eduardo Luzia França encaminharam documentação para o processo 

seletivo da bolsa PNPD. No dia 11 de novembro de 2013 o resultado será divulgado na 

página do programa. Pauta 3: Os mestrandos ingressantes em 2013, reprovados na 

prova de inglês, poderão fazer a prova do processo seletivo de 2014. A secretaria enviará 

um comunicado a todos os mestrandos. Pauta 4: O colegiado aprovou o formulário para 

acompanhamento do trabalho experimental dos mestrandos. Em março de 2014 a 

secretaria enviará um comunicado sobre este acompanhamento. Pauta 5: Nos informes 

gerais o colegiado optou por passar para a próxima reunião a questão da liberação das 

provas de processos seletivos anteriores, visto que é uma discussão ampla e deverá ser 

decidida com a presença de todos os membros do colegiado. Nada mais havendo a 

tratar, às quinze 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, 08 de novembro de 2013. xxxxxxx 


