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ATA DA 105ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  
Ata da 105ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas realizada no dia 10 de novembro de dois mil e dezessete, com início às 2 

10 horas na Secretaria do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas da 3 

Escola de Farmácia. Presentes os professores Andrea Grabe Guimarães, Dênia 4 

Antunes Saúde Guimarães, Jacqueline de Souza, Orlando David Henrique dos Santos, 5 

Renata Guerra de Sá Cota, além da representante discente Débora Faria Silva. I) 6 

EXPEDIENTE: Foi solicitada a inclusão de ponto de pauta referente a apreciação e 7 

aprovação das ATAS 102 e 103. Colocado em votação a solicitação foi aprovada por 8 

unanimidade. 1) Comunicações: - Instalação do espectrômetro de RMN. A Profa. 9 

Dênia informou que foram feitas as instalações das linhas de gases relativas ao 10 

nitrogênio e hélio. Faltam finalizar a execução da parte elétrica e a instalação de uma 11 

porta interna ao laboratório. A finalização das obras consistirá da pintura prevista 12 

para dezembro. A garantia do RMN é de um ano e o prazo está em curso finalizando 13 

em novembro de 2018. Os editais para seleção de mestrado e doutorado foram 14 

enviados à PROPP que os avaliou e fez observou que a vaga destinada a servidores da 15 

UFOP não tem seu orientador definido no edital. Devido a isto foi necessário colocar 16 

um item explicitando que o candidato deverá escolher um dos orientadores que estão 17 

disponibilizando vagas neste edital. Outra observação realizada pela PROPP diz 18 

respeito a definição das vagas destinadas às cotas para editais que preveem 10 ou 19 

mais vagas. A coordenadora salientou que as Bolsas fomentadas pelo CNPq, se 20 

ficarem ociosas por seis meses, são recolhidas pelo órgão. Como isto aconteceu com 21 

duas bolsas do CiPharma, estas foram recolhidas. A coordenadora entrou em contato 22 

por e-mail e por telefone com o CNPq solicitando que o mesmo revisse a decisão 23 

tomada e, excepcionalmente, o CNPq aceitou reavaliar a situação, porém ainda não 24 

houve resposta. A discente Débora comunicou sobre a dificuldade em obter material 25 

de limpeza e papel toalha para os laboratórios da Pós-graduação. A pós-graduanda 26 

informou que ainda estão ocorrendo apresentação de qualificação e defesa em 27 
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laboratório e em sala de aulas, solicitando novamente que estas atividades tenham 28 

preferência para realização no auditório da Escola de Farmácia. II) Ordem do dia: 1) 29 

Aprovação das Atas 102° e 103° da Reunião do Colegiado. Colocadas em votação a 30 

ATA 102 com alterações de redação nas linhas 16,17 e 18 e a ATA 103 foram 31 

aprovadas por unanimidade.  2) Aprovação das decisões Ad Referendum: Bancas de 32 

Defesa de Doutorado de Gabriela Amâncio e Ana Carolina Moreira, e banca de 33 

qualificação de doutorado de Nayara Toledo. Foram sugeridos os nomes dos 34 

professores Romulo Leite (UFOP), Frank Silva Bezerra (UFOP, será o relator) Daniela 35 

Caldeira Costa (UFOP, suplente), Marco Aurélio Martins (FIOCRUZ-RJ), André Luiz 36 

Branco de Barros (UFMG) e  Mônica Cristina Oliveira (UFMG, suplente) para compor a 37 

banca de defesa da doutoranda Gabriela Amâncio. Colocado em votação foi aprovada 38 

por unanimidade. Para a banca de defesa da doutoranda Ana Carolina Moreira, 39 

marcada para o dia 20 de dezembro, foram indicados os professores Maria Terezinha 40 

Bahia (UFOP, titular), Neila Márcia Silva Barcellos (UFOP, Suplente), Mauro César Isoldi 41 

(UFOP, relator), Elaine Maria de Souza Fagundes (UFMG, titular), Elaine Leite Amaral 42 

Leite (UFMG, titular) e Luciano dos Santos Aggum Capettini (UFMG, suplente). 43 

Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. A solicitação de banca de 44 

qualificação de doutorado de Nayara Toledo a se realizar no dia 04 de dezembro, foi 45 

retirada de pauta pois o formulário não estava atualizado com as solicitações da 46 

Coordenadora.  3) Indicação e aprovação dos nomes para compor as bancas dos 47 

processos seletivos do mestrado e doutorado. A Coordenadora sugeriu a indicação 48 

das professoras Carla Penido Serra e Carmem Aparecida de Paula para compor a 49 

banca para seleção de mestrado do CiPharma a ser realizada nos dias 29 e 30 de 50 

novembro. Não houve indicação de outros nomes pelos presentes, assim foi colocada 51 

em votação a indicação das referidas professoras que foi aprovada por unanimidade. 52 

Para propor nomes para atuar na banca de seleção de doutorado, foi esclarecido que 53 

os professores Leonardo, Neila e Orlando ofereceram vagas, e solicitada a sugestão de 54 

nomes de pesquisadores de acordo com em três áreas envolvidas e que não tivessem 55 

relação com os candidatos e orientadores. Para a linha 1 foram sugeridos os 56 

professores  Mauro Isoldi, Frank Bezerra e  André Talvani. Para a linha 2 foram 57 

indicados os professores Angélica, Vanja e Dênia e para a linha 3, Glenda e Geraldo 58 

Célio 4) Solicitação de credenciamento no CiPharma da Profa. Gisele Rodrigues da 59 

Silva. O pedido de credenciamento foi lido pela Coordenadora do PPG e os membros 60 
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do colegiado procederam a verificação do cumprimento dos requisitos para 61 

credenciamento no PPG CiPharma. Foi atestado que a profa. Gisele possuía 62 

produtividade adequada, artigos vinculados a discentes, patente com participação de 63 

discente, financiamento de projeto e orientação de mestrado concluída. Após ampla 64 

discussão foi colocada em votação a solicitação de credenciamento como docente 65 

permanente níveis mestrado e doutorado, o que foi aprovado por unanimidade. 5) 66 

Solicitação de defesa de doutorado em condição especial para Izabel Cristina 67 

Trindade. A Profa Andrea, a pedido da coordenação, leu a carta enviada pela 68 

orientadora Profa. Vanessa Carla Furtado Mosqueira esclarecendo que a doutoranda 69 

elaborou o material para defesa da tese e que os artigos oriundos da pesquisa estão 70 

em fase de redação sendo um deles já submetido para publicação. Foi relatada 71 

também a participação da doutoranda no concurso para PNPD do CiPharma com 72 

aprovação. A Coordenadora esclareceu que para pleitear a supervisão de PNPD os 73 

professores candidatos não poderiam ter supervisão de PNPD em andamento. 74 

Relembrou também que um dos requisitos para pedido de agendamento de defesa de 75 

doutorado no PPG CiPharma consiste da apresentação da publicação ou aceite de um 76 

artigo com  Qualis CAPES igual ou superior a B2 na área da Farmácia. A Profa. Renata 77 

perguntou se havia desconforto da coordenação em aceitar a supervisão por parte de 78 

um professor e/ou de um discente que não cumpre os requisitos. A profa. Andrea 79 

sugeriu dar este voto de confiança a docente e considera desumano a doutoranda não 80 

poder assumir esta bolsa PNPD e, neste caso, haveria prejuízo ao PPG. Profa. 81 

Jacqueline pediu que as normas fossem seguidas, argumentando que se fosse aberto 82 

precedente neste caso que, no seu entendimento não caracteriza excepcionalidade, 83 

todos os demais pedidos para defesa sem cumprimento das exigências do programa 84 

deverão ser aceitos. A profa. Dênia disse que o Colegiado deve zelar pelo bom 85 

andamento do programa. Entende o compromisso proposto pelo orientador, disse 86 

que se dado o voto de confiança a um docente o mesmo crédito deverá ser dado a 87 

todos os orientadores do programa que se comprometerem a publicar o artigo 88 

posteriormente. Este precedente indica que o colegiado não esta exercendo o critério 89 

importante que é fazer cumprir as normas estabelecidas no regulamento do 90 

programa. A discente Débora disse que conhece o trabalho da doutoranda Izabel, que 91 

como bolsista PNPD esta poderia auxiliar outros pós-graduandos e produzir 92 

publicações significativas. Disse ainda que não concordava em negar o pedido, pois a 93 
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discente é extremamente produtiva e a retirada dela seria um prejuízo ao programa. 94 

Profa. Andrea disse que a situação é uma excepcionalidade, uma vez que a Izabel 95 

ficando como pós-doutoranda é quase que uma garantia de que as publicações serão 96 

aceitas. A Profa. Renata concordou em não haver dois pesos e duas medidas, mas que 97 

também poderia fazer um exercício diferente e avaliar os alunos que ingressaram em 98 

2013, cujas defesas estão ainda pendentes, e a partir deste caminho avaliar o pedido. 99 

Profa. Dênia informou que da turma que ingressou em 2013-2, apenas Izabel e Regina 100 

Assenço não haviam defendido ou agendado a defesa e que os demais já estavam 101 

com as defesas agendadas por terem cumprido os critérios. Prof. Orlando disse ser 102 

favorável ao posicionamento de manter a observação da norma. A Profa Dênia 103 

colocou que, no caso do artigo ser aceito será melhor promover uma defesa em 104 

poucos dias, desde que a banca aceite, a autorizá-la sem o cumprimento da exigência 105 

do artigo aceito. Após as manifestações e esclarecimentos foram colocadas em 106 

votação duas propostas: 1) aprovação da defesa da doutoranda Izabel sem artigo 107 

aceito ou publicado condicionado a só fornecer a ela a titulação quando apresentar o 108 

aceite do artigo. No caso da não apresentação do aceite do artigo até 30 de novembro 109 

de 2017, não poderá ser titulada e não poderá assumir a bolsa PNPD.  2) não autorizar 110 

a defesa da doutoranda Izabel no atual pedido. A votação foi concluída com 3 votos 111 

favoráveis a proposta (1), 3 votos favoráveis a proposta (2) e o coordenador deu seu 112 

voto de qualidade reiterando a proposta (2) que foi aprovada.    III- OUTROS 113 

ASSUNTOS. 1) Solicitação de memorando justificando a indicação de titulação para 114 

vaga de professor para química Farmacêutica. Em decorrência do adiantado da hora 115 

alguns membros precisaram se retirar e a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a 116 

constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por todos os membros do 117 

colegiado. 118 
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Profa. Andrea Grabe Guimarães Presente 

Profa. Débora Faria Silva 
(representante discente) 

Presente 

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães Presente 

Profa. Glenda Nicioli da Silva Ausente 

Profa. Jacqueline de Souza Presente 

Profa. Marta de Lana Ausente 

Prof. Orlando David Henrique dos 
Santos 

Ausente 

Profa. Renata Guerra de Sá Cota Presente 

Mirela Pena Fagundes (secretária) Ausente 
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