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ATA DA 101ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  
Ata da 101ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas realizada no dia 06 de julho de dois mil e dezessete, com início às 2 

09 horas e 30 minutos na Sala 04 da Escola de Farmácia. Presentes os professores 3 

Dênia Antunes Saúde Guimarães, Glenda Nicioli da Silva, Jacqueline de Souza, 4 

Orlando David Henrique dos Santos, além da representante discente Débora Faria 5 

Silva. I) Comunicações: 1) Informes do Prof. Orlando. O Prof. Orlando informou 6 

que o workshop ocorrido no período de 26 a 30 de junho com os pesquisadores da 7 

Polônia foi muito produtivo, disse que eles tiveram uma boa impressão do nosso 8 

programa, acharam interessante a existência dos laboratórios multiusuários e 9 

estabeleceram contatos com alguns pesquisadores do CiPharma. 2) Informes da 10 

profa. Jacqueline. A Profa. Jacqueline informou que entrará de férias na segunda 11 

quinzena de julho e que nos dias 13 e 14 de julho participará em Brasília da 12 

reunião da Farmacopeia. A Profa. Dênia completou, dizendo que, além da Profa. 13 

Jacqueline, ela e a secretária Mirela Pena Fagundes também estarão de férias e, 14 

portanto, a Profa. Glenda Nicioli da Silva assumirá a coordenação do PPG neste 15 

período (17 a 31 de julho). 3) Informes da Profa. Dênia. A Profa. Dênia iniciou suas 16 

comunicações informando sobre a indicação ao Prêmio Capes de Tese. Ela disse 17 

que a Comissão de Seleção, composta pelas professoras Andrea Grabe Guimarães, 18 

Jacqueline de Souza e Marta de Lana indicou a tese de Henrique Gama Ker para 19 

concorrer ao Prêmio Capes de Tese e Prêmio Capes Interfarma e manifestou sua 20 

torcida para que a mesma seja contemplada com pelo menos um dos prêmios. A 21 

professora prosseguiu, repassando os informes da reunião da Câmara de 22 

coordenadores de PPG da UFOP. Falou que nos próximos dois anos serão feitos 23 

vídeos para a divulgação dos PPG da UFOP. Disse que a PROPP planeja dar maior 24 

visibilidade aos PPG por meio da elaboração de vídeos que serão realizados pela 25 

ACI/UFOP. Os coordenadores farão uma apresentação do seu programa de forma 26 

genérica e atemporal, e que posteriormente discutirá com o Colegiado sobre o 27 
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conteúdo do vídeo do CiPharma. Na reunião da Câmara foi informada a situação 28 

da participação de docentes externos à UFOP como membros de Colegiados de 29 

PPG e que em alguns PPG, estes assumiram cargos de coordenação, o que não é 30 

permitido, como informado pelo jurídico da UFOP. Comunicou que os editais de 31 

seleção deverão contemplar, a partir de 2018, cotas para negros, indígenas, 32 

deficientes, além dos TA´s, que já existem. Mas completou dizendo que a 33 

distribuição das bolsas continuará sendo feita mediante a classificação dos 34 

candidatos. Disse que estão sendo divulgados editais para participação dos PPG 35 

nos programas de distribuição de bolsas para pós-doutorado, doutorados plenum 36 

e sanduiche com universidades australianas, além do Edital de cooperação e 37 

mobilidade acadêmica promovido pelo Grupo Coimbra, que se encerrou ontem. 38 

Informou que os professores Renata Guerra e Álvaro Pereira Júnior oferecerão aos 39 

PPG a disciplina PCC105 sobre inovação e patentes, de 60 horas. Essa disciplina já 40 

é oferecida a alunos da graduação e será ofertada agora a discentes de pós-41 

graduação. A professora informou que as aulas do IsF (Idiomas sem fronteiras) 42 

acontecerão no período de 10/07 a 05/08 e que o prazo para as inscrições já 43 

acabou. Mas disse que novas turmas serão abertas. A professora finalizou, 44 

informando que a Resolução CEPE nº5290 está sendo alterada e que em breve 45 

deverá ser enviada aos programas para sugestões a versão elaborada pela PROPP. 46 

4) Informe da Profa. Glenda. A Profa. Glenda disse que a Profa. Elizabete Barros 47 

pediu para reforçar sobre os problemas de comunicação existentes no sistema da 48 

pós-graduação, pois não têm aparecido os nomes dos professores do DEACL que 49 

estão oferecendo disciplinas no PPG em 2017. A Profa. Dênia sugeriu que isso 50 

fosse repassado formalmente à PROPP. II) Ordem do Dia: 1) Aprovação da Ata da 51 

100ª Reunião do Colegiado. O Colegiado aprovou a Ata da 100ª Reunião do 52 

Colegiado, condicionada à correção sobre a posse da Profa. Dênia como 53 

representante do DEFAR. 2) Aprovação da decisão Ad Referendum: Banca de 54 

Qualificação de Miguel Arcângelo Serpa. O Colegiado aprovou por unanimidade a 55 

banca de qualificação do doutorando Miguel Arcângelo Serpa, composta pelos 56 

professores: Dra. Clarice Chemello (UFMG), Dra. Cláudia Martins Carneiro (UFOP) 57 

e Dra. Angélica Alves Lima (UFOP) como titulares e Dr. Eduardo Soares Neves Silva 58 

(UFMG) como suplente. 3) Apreciação da solicitação de credenciamento para 59 

orientação no doutorado da profa. Glenda Nicioli da Silva. Primeiramente a 60 
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Profa. Glenda se retirou da sala onde ocorria a reunião e a Profa. Dênia iniciou 61 

lendo a carta enviada por ela, solicitando o seu credenciamento como orientadora 62 

para o nível doutorado. Posteriormente, prosseguiu com a verificação do currículo 63 

Lattes da docente, em comparação com as normas previstas no Regulamento do 64 

PPG. Concluiu-se que a professora atendia aos critérios estabelecidos na 65 

Resolução CEPE nº 6.666 e, portanto, estava apta a se credenciar no doutorado, 66 

assim que sua orientada, Ana Paula Braga Lima, defendesse o mestrado, ficando, 67 

assim, com três orientações de mestrado concluídas. A Profa. Glenda foi chamada 68 

de volta à sala, onde foi comunicada da decisão. 4) Apreciação e aprovação dos 69 

Editais dos processos seletivos do Mestrado e Doutorado. A Profa. Dênia 70 

projetou os editais de seleção do mestrado e doutorado. O Colegiado fez algumas 71 

considerações durante as apresentações e aprovou os editais por unanimidade. 5) 72 

Apreciação e aprovação das normas para seleção de supervisor de bolsistas 73 

PNPD/CAPES, cota do CiPharma. A Profa. Dênia apresentou a proposta de normas 74 

para seleção de supervisores de bolsistas PNPD/CAPES. Explicou que a proposta 75 

seria estabelecer critérios para os docentes serem credenciados a participar do 76 

edital de seleção de bolsistas. Tais critérios seriam enviados por e-mail e os 77 

interessados em participar se inscreveriam por e-mail também. Após ampla 78 

discussão, o Colegiado aprovou a proposta por unanimidade e decidiu que a 79 

coordenadora ficaria responsável por avaliar as solicitações e credenciar os 80 

supervisores. 6) Apreciação e aprovação do edital para seleção de bolsistas 81 

PNPD/CAPES. A Profa. Dênia apresentou o edital para seleção de bolsista PNPD. 82 

Feitas as contribuições do Colegiado, o edital foi aprovado por unanimidade e será 83 

divulgado após o credenciamento dos supervisores e avaliação e aprovação pela 84 

PROPP. 7) Solicitação da Profa. Andrea Grabe Guimarães de apreciação da 85 

situação da doutoranda Danielle Corrêa de Paula. A Profa. Dênia leu a carta 86 

enviada pela Profa. Andrea Grabe Guimarães solicitando apreciação pelo 87 

Colegiado da situação da doutoranda Danielle Corrêa de Paula e definições quanto 88 

ao que poderá ser feito para permitir a defesa da aluna sem prejuízos ao 89 

programa. Após discussões, o Colegiado decidiu que, terminado o prazo de 90 

prorrogação do doutorado, caso a aluna não tenha apresentado o pedido de 91 

marcação da defesa em tempo hábil, a mesma será desligada e poderá solicitar o 92 

seu reingresso após 06 (seis) meses. Para tal, deverá apresentar um exemplar da 93 
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tese, a comprovação do aceite ou publicação de um artigo referente ao seu 94 

trabalho de tese, contando a discente como primeira autora, além de formulário 95 

de solicitação de banca devidamente preenchido e assinado pela orientadora. A 96 

Profa. Dênia agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião. 97 

Profa. Andrea Grabe Guimarães Ausente 

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães 
- coordenadora 

Presente 

Profa. Glenda Nicioli da Silva Presente 

Profa. Jacqueline de Souza – vice-
coordenadora 

Presente 

Profa. Maria Terezinha Bahia Ausente 

Profa. Marta de Lana Ausente 

Prof. Orlando David Henrique dos 
Santos 

Presente 

Débora Faria Silva (representante 
discente) 

Presente 

Mirela Pena Fagundes (secretária) Presente 
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