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Cronograma e Planejamento para Gestão 2019 a 2021 

 

Caros docentes e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade Federal 

de São João Del-Rei (UFSJ), 

Considerando as atribuições do colegiado e as necessidades do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

(PPGCF) da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), o colegiado do curso apresenta o planejamento para os próximos 

dois anos de gestão, que compreende do período entre 16/05/2019 á 06/06/2021. 

O planejamento tem como objetivo central nortear nossas ações por meio dos itens avaliativos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), das necessidades de crescimento do PPGCF e do nosso compromisso 

com a qualificação dos mestres que estamos formando. Todas as ações estão sendo planejadas e pautadas no bem coletivo do 

PPGCF, por isso caso alguém tenha sugestões de aprimoramento estamos à disposição para ouvi-los para posterior discussão no 

colegiado. E para que nossas ações sejam implementadas continuamos contando com a colaboração e esforço de todos, 

professores e futuros mestres! 

Por fim, ressaltamos que as ações poderão sofrer alterações ao longo dos dois anos, conforme necessidades do PPGCF e 

orientações da CAPES.  

Vamos juntos nesta jornada! 
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1) Colegiado do curso 

  

Coordenador:  Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni. 

Vice-coordenador: Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira Barbosa. 

Membros Docentes: Prof. Dr. Hélio Batista dos Santos, Profa. Dra.  Maria das Graças Carvalho e Prof. Dr.  Whocely Victor de 

Castro. 

Membro Discente: Marina Vieira.  

 

2) Secretária do curso 

Lailah Sales 

 

3) Disposições preliminares que fundamentam as nossas ações. 

 

De acordo com o Art. 55  do Regimento Geral da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ de 2005, que disciplina 

as atividades administrativas e acadêmicas, compete ao colegiado de um curso de Pós-Graduação stricto sensu: 

I – fixar as diretrizes didático-pedagógicas do curso;  

II – aprovar o relatório anual das atividades desenvolvidas no curso; 
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III – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos referentes às matérias de natureza acadêmica e disciplinar; 

IV – homologar a composição das bancas de exame de qualificação, de defesa de dissertação e de tese; 

 V – baixar normas sobre o exame de qualificação e sobre elaboração, apresentação e julgamento de dissertação de 

mestrado e tese de doutorado;            

 VI – aprovar inscrição em unidades curriculares isoladas;  

 VII – estabelecer as normas de funcionamento do curso e submetê-las à apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

 VIII – aprovar os programas das unidades curriculares; 

 IX – credenciar e descredenciar docentes do curso;  

 X – deliberar sobre os processos de seleção de candidatos;  

 XI – estabelecer critérios para alocação de bolsas e acompanhamento dos trabalhos dos bolsistas; 

 XII – aprovar critérios para alocação de recursos;  

 XIII – homologar os nomes de orientadores e co-orientadores; 

 XIV – deliberar, no âmbito de sua competência, sobre a participação de pesquisadores externos; 

 XV – propor a realização de convênios e outros acordos nacionais e internacionais;  

XVI – propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a criação, transformação, exclusão e extinção de linhas de 

pesquisa e áreas de concentração. 
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4) Planejamento para os próximos dois anos de gestão do curso. 

 

Data a ser 
realizada 

Atividade Responsável(eis) Como será realizado? Quanto custará para o 
PPGCF (custos 

diretos)? 

Primeiro semestre de 2019 (16 de maio a 12 de Julho) 

Maio a 
Junho 

Planejamento das ações e metas.  Colegiado do Curso Em reunião com os 
membros do colegiado 

 
____________________ 

28 de Maio 
de 2019 

Participação em reunião com Pró-reitor de Pesquisa 
da UFSJ 

Prof. Dr. André de Oliveira 
Baldoni 

- Em reunião no CCO ___________________ 

Maio a Julho Planejamento do 2º Workshop em parceria com a 
USP 

Colegiado do curso e 
Comissão específica 
nomeada para 
organização do evento 

- Pactuação inicial com a 
USP, via email; 
- Elaboração da 
programação. 

4 diárias 

Junho e 
Julho 

Após recebimento dos recursos do Programa de 
Apoio à Pós-Graduação (PROAP): Processos de 
pagamento de viagens, publicação e revisão de 
artigos, manutenção de equipamentos, etc.  

Coordenadoria e 
Colegiado do PPGCF . 

- Autorização em 
colegiado de curso e 
criação e 
encaminhamentos de 
processos via sistema do 
PPGCF. 

___________________ 

Julho a 
Agosto 

Elaboração e normatização dos critérios explícitos 
sobre homologação de nomes sugeridos para 
bancas de qualificação e defesa. 

Colegiado do curso - Colegiado criará fluxo e 
critérios para definição e 
aprovação dos nomes 
indicados pelo orientador 
e orientandos. 

____________________ 

Julho a 
Setembro 

Normativa sobre entrega, no ato da inscrição para a 
defesa, do vídeo de 2 minutos contento os 
resultados principais do mestrado, com o impacto 
social da pesquisa. 

Colegiado do curso - Colegiado criará fluxo e 
normas. 
 

____________________ 
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Setembro Criação de comissões internas para busca de 
parcerias em empresas públicas e privadas. Ex. 
Parceria com regional de saúde do Estado de Minas 
e industrias farmacêuticas  

Comissões internas que 
serão criadas 

- Agendamento de 
reunião vial email; 
- Apresentação presencial 
do potencial do PPGCF 
em contribuir com as 
linhas de pesquisa 
existente; 
- Pactuação de 
contrapartida com 
insumos para pesquisa, 
dados ou bolsas. 

____________________ 

Junho e 
Julho 

Elaboração do cronograma de aulas e oferecimento 
das disciplinas no sistema. 

Lailah Sistemas do PPGCF ___________________ 

Ao longo de 
todo o 
semestre 

- Secretariado das reuniões e deliberações do 
colegiado de curso;  
- Organização de bancas de qualificação e defesa 
(conferência de históricos, viagens, 
videoconferência, salas, convites, declarações, 
atas, encaminhamentos junto à Dicon, etc). 
- Conferência e confecção de documentos diversos, 
resoluções, portarias, etc referentes ao PPGCF. 
- Inserção de dados diversos na Plataforma 
Sucupira (membros externos, defesas, docentes, 
dicentes. etc). 
- Alimentação da página oficial do PPGCF. 

Lailah - Procedimentos na 
coordenadoria e sistemas 
do PPGCF. 

____________________ 

Julho Avaliação dos resultados de pedidos de 
recredenciamento 

Membros do colegiado do 
curso 

- Distribuição dos pedidos 
aos membros do 
colegiado, com posterior 
discussão sobre as 
avaliações individiaus 

___________________ 
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 Segundo semestre de 2019 

Julho e 
Agosto 

Matrículas de todos os alunos (regulares - 
veteranos e novos - e especiais) 

Lailah Sistemas do PPGCF  

Agosto Análise dos recursos existentes no PPGCF para 
verificar necessidade de mudança de rubrica. 

Lailah e colegiado Análise dos gastos e da 
previsão de gastos anual 

_________________ 

Agosto a 
Setembro de 
2019 

Criação de orientações e estratégias que incentivem 
e explicitem os itens pontuados para 
internacionalização do programa (publicações, 
disciplinas, seminários em inglês, co-orientações,e 
etc) 

Colegiado do curso - Elaboração, de forma 
explícita, de ações que 
podem ser adotadas 
pelos docentes e que 
contribuam com a 
internacionalização do 
PPGCF; 

____________________ 

Logo antes 
do edital de 
seleção dos 
novos 
mestrandos 
(Outubro e 
Novembro) 

Comissão para divulgação do PPGCF Colegiado do curso e 
Comissão específica 
criada 

- Elaborar de arte e texto 
para divulgação; 
- Divulgação em sites, 
mídias sociais e TV; 
- Apresentação do 
programa em 
Universidade do Centro-
Oeste. 
 

____________________ 

Setembro a 
Outubro de 
2019 

Criação de Normativa sobre restrição de recursos 
para orientador e orientado que não atenderem as 
demandas de relatórios exigidos pelo PPGCF e pela 
CAPES. 

Colegiado do curso de 
farmácia 

- Criar os critérios 
explícitos que impeçam 
orientadores e orientados 
que conseguirem 
recursos junto ao 
PPGCF. Ex. não envio de 
relatório anual, não envio 
de dados relevantes para 
o programa, para 
alimentar o sistema 

 

mailto:ppgcf@ufsj.edu.br
https://ufsj.edu.br/ppgcf/


 
 

 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) 
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) – Divinópolis-MG 

Divinópolis-MG 

Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Sala 301/Bloco C - Bairro 
Chanadour - CEP: 35501-296 - Divinópolis - MG 
Tel: (37) 3690-4489      E-mail: ppgcf@ufsj.edu.br 

https://ufsj.edu.br/ppgcf/ 

 

sucupira. 

15 e 16 de 
Agosto de 
2019 

Reunião de Coordenadores junto a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  
(CAPES), em Brasília-DF. 

Prof. Dr. André de Oliveira 
Baldoni 

-  2 diárias? 

06 de 
Setembro de 
2019 as 
13:30h. 

Assembleia com todos os docentes com a seguinte 
pauta: 

1) Situação atual do PPGCF 
2) Resultados da reunião de coordenadores 

em Brasília-DF 
3) Demanda a serem levadas para a reunião 

de coordenadores em Ribeirão Preto-SP; 
4) Descredenciamento e recredenciamento de 

docentes (após encerramento do 
quadriênio, em 2021). 

 

Colegiado do curso 
apresenta para todos os 
docentes 

- Apresentação em Power 
Point. 

____________________ 

Setembro  Assembleia com os mestrandos Todos os docentes - Apresentar  
o PPGCF  

____________________ 

19 e 20 de 
Setembro 

V Meeting on Cardiotonic Steroids and the Na+ 
Pump 
 

Prof. Dr. Leandro Augusto 
de Oliveira Barbosa 

- Participação de 
discentes e docentes do 
PPGCF 

R $ 1000,00 

Outubro ou 
Novembro 
de 2019 

Criação da comissão de seleção do mestrado e 
lançamento do edital para seleção 

Colegiado do curso - Nomeação no 
colegiado; 
- Reunião para 
alinhamento dos 
objetivos; 
- Elaboração e revisão do 
edital. 

____________________ 

Novembro 
de 2019 

Divulgação do edital de seleção (o candidato 
precisa de tempo para escrita do projeto, por isso a 
antecipação do edital) 

Comissão de seleção e 
colegiado do curso 

- Nomeação no 
colegiado; 
- Elaboração e revisão do 
edital; 

___________________ 
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- Divulgação. 

26 e 27 de 
Setembro  

2º Workshop em parceria com a USP Comissão Organizadora 
do evento e colegiado  

- Apresentação de 
trabalhos para avaliação; 
- Avaliação do PPGCF. 

Nenhum custo. O 
PPGCF da USP irá 
custear as diárias e 
passagens. 

Outubro de 
2019 

Coleta de informações sobre projeto que integrem  
ensino pesquisa e extensão (ver sucupira o que é 
solicitado); 
 

Colegiado do Curso - Coleta via google docs, 
junto aos docentes 

____________________ 

6 a 9 de 
Novembro 
de 2019 

Participação na reunião de Coordenadores de 
Programas de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas, em Ribeirão Preto-SP, que será 
durante o 12º Congresso Internacional de Ciências 
Farmacêuticas (CIFARP) 

Prof. Dr. André de Oliveira 
Baldoni 

- Reunião coordenadores 
dos PPGCF do Brasil em 
uma sala específica do 
CIFARP 

2 diárias? 

15 de 
Novembro 
de 2019 

Relatório a ser enviado aos docentes sobre o que 
foi discutido no 12º Congresso Internacional de 
Ciências Farmacêuticas (CIFARP) 
 

Prof. Dr. André de Oliveira 
Baldoni 

- Elaboração do relatório 
por escrita via email 

____________________ 

Outubro a 
Dezembro 
de 2019 

Coleta de dados e inserção na Plataforma Sucupira Lailah e Prof. Dr. André de 
Oliveira Baldoni 

- Via plataforma lattes e 
por solicitação dos 
docentes 

____________________ 

Ao longo de 
todo o 
semestre 

- Secretariado das reuniões e deliberações do 
colegiado de curso;  
- Organização de bancas de qualificação e defesa 
(conferência de históricos, viagens, 
videoconferência, salas, convites, declarações, 
atas, encaminhamentos junto à Dicon, etc). 
- Conferência e confecção de documentos diversos, 
resoluções, portarias, etc referentes ao PPGCF. 
 Inserção de dados diversos na Plataforma Sucupira 
(membros externos, defesas, docentes, dicentes. 

Lailah - Procedimentos na 
coordenadoria e sistemas 
do PPGCF. 

____________________ 
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etc). 
- Alimentação da página oficial do PPGCF. 

Primeiro semestre de 2020 

Janeiro Elaboração do cronograma de aulas e oferecimento 
das disciplinas no sistema. 

Lailah Sistemas do PPGCF ____________________ 

Final de 
Fevereiro e 
Março 

Matrículas de todos os alunos  Lailah Sistemas do PPGCF ____________________ 

Fevereiro e 
Março 

Chancelas de bolsas dos alunos 

 

Lailah Procedimentos na 
Plataforma Sucupira e 
junto à PROPE. 

____________________ 

Março Seleção de mestrandos para entrada em Agosto Lailah e comissão de 
seleção. 

Procedimentos serão 
definidos em edital 
próprio 

____________________ 

Maio de 
2020 

Solicitação de recredenciamento de docente no 
PPGCF, conforme Art. 8º da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 002, de 05 de abril de 2017. 

Colegiado do curso - deverá ocorrer através 
de solicitação de 
avaliação destinada ao 
colegiado do Programa 
ao final de cada ano, 
contado a partir do 
primeiro quadriênio.  

____________________ 

Maio e 
Junho 

Avaliação e divulgação dos resultados de pedidos 
de recredenciamento 

Membros do colegiado do 
curso 

- Distribuição dos pedidos 
aos membros do 
colegiado, com posterior 
discussão sobre as 
avaliações individiaus 

____________________ 

Após 
recebimento 
do PROAP 

- Processos de pagamento de viagens, publicação e 
revisão de artigos, manutenção de equipamentos, 
etc.  

Coordenadoria e 
Colegiado do PPGCF . 

- Autorização em 
colegiado de curso e 
criação e 
encaminhamentos de 

____________________ 
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processos via sistema do 
PPGCF. 

Ao longo de 
todo o 
semestre 

- Secretariado das reuniões e deliberações do 
colegiado de curso;  
- Organização de bancas de qualificação e defesa 
(conferência de históricos, viagens, 
videoconferência, salas, convites, declarações, 
atas, encaminhamentos junto à Dicon, etc). 
- Conferência e confecção de documentos diversos, 
resoluções, portarias, etc referentes ao PPGCF. 
 Inserção de dados diversos na Plataforma Sucupira 
(membros externos, defesas, docentes, dicentes. 
etc). 
- Alimentação da página oficial do PPGCF. 

Lailah - Procedimentos na 
coordenadoria e sistemas 
do PPGCF. 

____________________ 

Segundo semestre de 2020 

Junho e 
Julho 

Elaboração do cronograma de aulas e oferecimento 
das disciplinas no sistema. 

Lailah Sistemas do PPGCF  

Julho e 
Agosto 

Matrículas de todos os alunos (regulares - 
veteranos e novos - e especiais) 

Lailah Sistemas do PPGCF  

Agosto Análise dos recursos existentes no PPGCF para 
verificar necessidade de mudança de rubrica. 

Lailah e colegiado Análise dos gastos e da 
previsão de gastos anual 

_________________ 

Agosto a 
Novembro 
de 2020 

Comissão para divulgação do PPGCF Comissão específica 
criada 

- Elaborar de arte e texto 
para divulgação; 
- Divulgação em sites, 
mídias sociais e TV; 
- Apresentação do 
programa em 
Universidade do Centro-
Oeste. 
 

____________________ 
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Agosto de 
2020 

Matrícula dos mestrandos selecionados na seleção 
de Maio de 2020 

Lailah - Procedimentos 
tradicionais com 
informações específicas 
no edital. 

____________________ 

Agosto ou 
Setembro de 
2020 

Boas vindas aos novos mestrandos Todos os docentes - Apresentar  
o PPGCF no auditório 

____________________ 

Setembro ou 
Outubro  

3º Workshop do PPGCF. Comissão organizadora e 
colegiado do curso 

- Apresentação de 
trabalhos para avaliação; 
- Avaliação do PPGCF. 

? 

Outubro de 
2020 

Criação da comissão de seleção do mestrado e 
lançamento do edital 

Colegiado do curso - Nomeação no 
colegiado; 
- Reunião para 
alinhamento dos 
objetivos; 
- Elaboração e revisão do 
edital. 

____________________ 

Outubro a 
Dezemebro 
de 2020 

Coleta de dados e inserção na Plataforma Sucupira Lailah e Prof. Dr. André de 
Oliveira Baldoni 

 ___________________ 

Ao longo de 
todo o 
semestre 

- Secretariado das reuniões e deliberações do 
colegiado de curso;  
- Organização de bancas de qualificação e defesa 
(conferência de históricos, viagens, 
videoconferência, salas, convites, declarações, 
atas, encaminhamentos junto à Dicon, etc). 
- Conferência e confecção de documentos diversos, 
resoluções, portarias, etc referentes ao PPGCF. 
- Inserção de dados diversos na Plataforma 
Sucupira (membros externos, defesas, docentes, 
dicentes. etc). 

Lailah - Procedimentos na 
coordenadoria e sistemas 
do PPGCF. 
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- Alimentação da página oficial do PPGCF. 

Primeiro semestre de 2021 (até 15/05/2021) 

Janeiro Elaboração do cronograma de aulas e oferecimento 
das disciplinas no sistema. 

Lailah Sistemas do PPGCF  

Final de 
Fevereiro e 
Março 

Matrículas de todos os alunos (regulares - 
veteranos e novos - e especiais) 

Lailah Sistemas do PPGCF  

Fevereiro e 
Março 

Chancelas de bolsas dos alunos 

 

Lailah Procedimentos na 
Plataforma Sucupira e 
junto à PROPE. 

 

Março Seleção de mestrandos para entrada em Agosto Lailah e comissão de 
seleção. 

Procedimentos serão 
definidos em edital 
próprio 

____________________ 

Fevereiro a 
Março 2021 

Credenciamento de docentes.  
 

Colegiado do curso Após o fechamento do 
quadriênio haverá 
abertura para 
credenciamento de novos 
docentes. O processo 
ocorrerá da seguinte 
forma: Haverá um 
número limitado de vagas 
(inferior ao número 
existente atualmente, 
visto que a relação 
orientando/orientador 
está desproporcional), e 
todos os docentes do 
campus poderá solicitar 
credenciamento, e serão 
credenciados os que 

____________________ 
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obtiverem maior 
pontuação e que 
estiverem dentre o limite 
de vagas estabelecido 
pelo colegiado. Os 
critérios serão discutidos 
no colegiado, seguindo 
normas da CAPES e a 
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 002, de 
05 de abril de 2017 do 
PPGCF da UFSJ ou 
outras possíveis normas 
vigentes.  Esta ação será 
tomada, baseando-se na 
última avaliação 
quadrienal do programa, 
nas orientações de 
membros avaliadores da 
Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível 
Superior  (CAPES) 
durante o I º Workshop do 
PPGCF e em reunião 
com coordenador adjunto 
da CAPES na área de 
farmácia, Professor Dr. 
Armando da Silva Cunha 
Junior, que ocorreu no dia 
13 de setembro de 2018. 
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AMaio Eleição para novo Colegiado Lailah e Comissão de 
Seleção 

- Comissão designada 
pelo Colegiado atual. 

 

Ao longo de 
todo o 
semestre 

- Secretariado das reuniões e deliberações do 
colegiado de curso;  
- Organização de bancas de qualificação e defesa 
(conferência de históricos, viagens, 
videoconferência, salas, convites, declarações, 
atas, encaminhamentos junto à Dicon, etc). 
- Conferência e confecção de documentos diversos, 
resoluções, portarias, etc referentes ao PPGCF. 
- Inserção de dados diversos na Plataforma 
Sucupira (membros externos, defesas, docentes, 
dicentes. etc). 
- Alimentação da página oficial do PPGCF. 

Lailah - Procedimentos na 
coordenadoria e sistemas 
do PPGCF. 

 

OBS: Qualquer item do planejamento pode ser alterado, excluído ou incluído, conforme necessidade do PPGCF e recomendações institucionais ou 

normativas da CAPES. 

 

Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni 

Coordenador do Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 
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