
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE1

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (PPGCF) DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ), CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU3

(CCO). No dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às4

16h11min, iniciou-se a 16ª Reunião Extraordinária do Colegiado virtualmente. A reunião5

foi presidida pelo coordenador do Programa Prof. Dr. Leandro Augusto de Oliveira6

Barbosa e teve como presenças: A Profª. Dra Cristina Sanches (vice coordenadora), Prof.7

Dr. Hélio Batista dos Santos, Prof. Dr. Whocely Victor de Castro. e a discente Marina8

Vieira. A Profª Dra. Melina de Barros, justificou sua ausência. Fazendo-se cumprir a9

seguinte pauta: 1 Pontos importantes do edital de credenciamento de membros10

permanentes no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas – 2021.11

Inclusão de pauta: Carta ao colegiado de solicitação de alteração de orientação da12

aluna Ana Elisa Melo. Sobre a reunião: 1- A professora Cristina iniciou a leitura dos13

pontos relevantes do edital de credenciamento, onde os membros presentes14

manifestaram suas opiniões ficando decidido por unanimidade os seguintes pontos: Não15

serão abertas vagas, neste momento, para Colaboradores ou Pré-credenciados. Em16

relação a distribuição das vagas, o programa segue com metade das vagas para cada17

Linha de Pesquisa, sendo este um importante critério avaliado pela CAPES. Caso, na18

seleção, exista vaga ociosa em uma das áreas a mesma poderá ser redistribuída para a19

outra área. A produção intelectual na área de Farmácia terá pontuação de, no mínimo,20

400 pontos obtidos no quadriênio (2016-2020) de acordo com a tabela de pontuação de21

artigos estabelecida pela CAPES. Nota de corte da Produção intelectual ainda pode ser22

revista e discutida. A professora Cristina fez a leitura das suas sugestões do Barema de23

pontuação, e foram feitos todos os ajustes necessários pelos participantes. Ficou24

decidido que caberá à comissão de seleção avaliar se a linha de pesquisa é compatível.25

As vagas serão disponibilizadas de um mínimo de doze e máximo de quatorze vagas26

para membros permanentes. O professor Leandro sugeriu convidar participantes27

externos e internos ao Campus (não credenciados no PPGCF) para compor a comissão,28

mantendo alguém interno para presidente. Foram sugeridos os nomes: Prof. Flávio29

(PPGCF/USPRP), Profa. Maria das Graças Carvalho (UFMG), Prof. Alex Guterres30

Taranto (UFSJ) e Prof. João Máximo de Siqueira (UFSJ). Ficou definido assembleia31

para o próximo dia cinco de março de 2021 às 16h. Inclusão de pauta: Foi feita a leitura32

da carta da aluna Anna Elisa orientanda pela professora Angelita Melo. A aluna relatou33

ter problemas pessoais com a orientadora. O Professor Leandro sugeriu uma conversa34

do Colegiado com a Professora Angelita Melo. Ficou decidido que a prioridade é a saúde35

mental da aluna, e que em relação a professora o colegiado vai providenciar um36

memorando explicando a realidade e as reclamações dos alunos orientados por ela.37

Sobre a orientação da aluna, por ser da área próxima, a professora Cristina juntamente38

com o professor André vai conversar e sugerir novo tema para a aluna. A reunião foi39



encerrada às 17h57min, nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois40

de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 26 de fevereiro de 2021.41
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