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ATA DA 107ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  
Ata da 107ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas realizada no dia 14 de dezembro de dois mil e dezessete, com início 2 

às 13 horas 30 minutos na Sala de Reuniões da Escola de Farmácia. Presentes os 3 

professores Dênia Antunes Saúde Guimarães, Glenda Nicioli da Silva, Geraldo Célio 4 

Brandão, Neila Márcia Silva Barcellos e Orlando David Henrique dos Santos. I) 5 

Comunicações: 1) A Profa. Dênia iniciou comunicando que a Profa. Marta de Lana 6 

e a doutoranda Eleonora Lima Alves Cunha chegaram um acordo sobre o projeto 7 

de doutorado, tendo sido este reduzido, mas sendo garantida a defesa da aluna, 8 

além da perspectiva da publicação de um artigo qualis A1. 2) A professora também 9 

informou que a nova mestranda do Prof. Orlando David Henrique dos Santos, 10 

Charmant Registre, do Haiti, aprovada pelo Processo  Seletivo do Grupo Coimbra, 11 

se apresentará em breve no PPG e fará sua matrícula em março/2018. 3) A Profa. 12 

Dênia continuou as comunicações informando que será divulgado o Edital de 13 

Doutorado Sanduiche da CAPES (PDSE). Disse que ele será muito semelhante ao 14 

anterior, no entanto, neste, o período poderá ser dividido em dois, de seis meses, 15 

ou manter o período integral de um ano, e não mais poderá ser dividido em três 16 

períodos como no ano anterior. A professora lembrou que deverá ser criada uma 17 

comissão de avaliação dos candidatos, que de acordo com edital da CAPES,  18 

deverá ser composta pela coordenadora do PPG, um representante discente e um 19 

membro externo ao PPG. 4) A Profa. Dênia informou que a Profa. Renata Guerra 20 

de Sá Cota foi convidada pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação a participar 21 

da comissão de internacionalização da PROPP e que ela solicitou que o CiPharma 22 

envie informações sobre as ações de internacionalização, como o envio de alunos 23 

pelo PDSE, recebimento de alunos pelo Grupo Coimbra, entre outros. A Profa. 24 

Dênia disse que as ideias poderão ser discutidas por e-mail. 5) E finalmente, a 25 

Profa. Dênia concluiu os informes, comunicando sobre as mudanças das normas 26 

da pós-graduação na UFOP. A nova Resolução será em breve enviada para 27 
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aprovação do CEPE, havendo a necessidade dos PPGs adaptarem suas normas à 28 

norma superior da UFOP. A Profa. Dênia disse que destacará os pontos que 29 

deverão ser alterados no Regulamento do CiPharma, e adiantou que no que se 30 

refere a desligamento, deverá deixar claro que o aluno deverá participar de novo 31 

processo seletivo, e não apenas reingressar dentro de seis meses, como foi 32 

proposto para a doutoranda Danielle Cristiane Corrêa de Paula. A professora 33 

completou informando que a Câmara de pós-graduação estendeu o prazo máximo 34 

do curso de mestrado para 36 meses e o de doutorado para 60 meses. Ela sugeriu 35 

que as normas do CiPharma sejam discutidas em outro momento, mas que os 36 

prazos atuais do programa sejam avaliados com cuidado uma vez que as médias 37 

dos tempos de titulação da área da Farmácia são menores. II) Ordem do Dia: 1) 38 

Aprovação das decisões Ad Referendum: Posse dos novos membros do 39 

Colegiado: Profa. Neila Márcia Silva Barcellos e Prof. Geraldo Célio Brandão e 40 

Avaliação dos Projetos de pesquisa de Weilher Santos, Bárbara Letícia Gonçalves 41 

de Assis e Maria Alice de Oliveira. A Profa. Dênia deu posse aos professores Neila 42 

e Geraldo Célio como representantes do DEFAR no Colegiado, por um período de 43 

dois anos. A Profa. Dênia esclareceu sobre o projeto proposto para ser 44 

desenvolvido pelo mestrando Weilher Santos e disse que, embora o mesmo não 45 

se enquadre nas linhas de pesquisa do programa, pode ser incluído como projeto 46 

isolado na Plataforma Sucupira. No projeto está prevista a publicação de um livro 47 

e de um artigo, como sugerido pelo avaliador. Diante disso, o Colegiado aprovou o 48 

projeto do aluno. E também aprovou os projetos de Bárbara Letícia Gonçalves de 49 

Assis e de Maria Alice de Oliveira. 2) Avaliação do pedido de trancamento do 50 

doutorado de Regina Assenço. A Profa. Dênia leu a carta enviada pela doutoranda 51 

Regina Assenço e apresentou o laudo médico sobre o estado de saúde da aluna. 52 

Após ampla discussão, o Colegiado deferiu o pedido da aluna e definiu que o 53 

período do trancamento corresponderá a 10 de novembro de 2017 a 09 de maio 54 

de 2018. Finalizado este período, a aluna deverá defender sua tese até 09 de 55 

setembro de 2018, para não ser desligada. A Profa. Dênia também se 56 

comprometeu a conversar com a orientadora da aluna sobre o andamento da 57 

redação e submissão dos artigos. 3) 4) Homologação dos Editais dos Processos 58 

Seletivos de Mestrado e Doutorado 2018/1 e discussão sobre o número de 59 

vagas. A Profa. Dênia apresentou os Editais de Seleção de Mestrado e Doutorado 60 



 3 
2018/1, informou que foram solicitadas 11 vagas de doutorado e 08 vagas de 61 

mestrado e que as datas previstas para os processos seletivos foram 05, 06 e 07 de 62 

fevereiro de 2018. Ao final, o Colegiado homologou os editais. O Colegiado, após 63 

discussões, aprovou os nomes dos seguintes professores para serem convidados a 64 

compor a banca de doutorado: Gustavo Henrique Bianco de Souza, Gisele 65 

Rodrigues da Silva, Maria Terezinha Bahia, Renata Guerra de Sá Cota, Andréia 66 

Carvalho Alzamora e Daniela Caldeira Costa; e para compor a banca do mestrado 67 

foram convidadas as professoras Carmem Aparecida de Paula e Carla Penido 68 

Serra. 5) Pedido de desligamento do doutorado de Saulo Ribeiro da Silva. A 69 

Profa. Dênia leu a carta enviada pelo doutorando Saulo Ribeiro da Silva em que 70 

solicita o desligamento do curso, por motivos pessoais e profissionais. O Colegiado 71 

deferiu o pedido. III) Outros Assuntos: 1) O projeto de Fernanda Torchelsen foi 72 

entregue ao Prof. Geraldo Célio Brandão para avaliação. A Profa. Dênia agradeceu 73 

a todos pela presença e encerrou a reunião. 74 

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães 
- coordenadora 

 

Prof. Geraldo Célio Brandão  

Profa. Glenda Nicioli da Silva  

Profa. Neila Márcia Silva Barcellos  

Prof. Orlando David Henrique dos 
Santos 

 

Profa. Renata Guerra de Sá Cota  

Débora Faria Silva (representante 
discente) 

 

Mirela Pena Fagundes (secretária)  
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