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ATA DA 128ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  

Ata da 128ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas (PPG CiPharma) realizada no dia 17 de maio de dois mil e dezenove, 2 

com início às 09 horas  e 30 minutos na sala de reuniões da Escola de Farmácia. 3 

Presentes os professores Jacqueline de Souza, Glenda Nicioli da Silva, Gustavo 4 

Henrique Bianco de Souza, Neila Márcia Silva Barcellos, Dênia Antunes Saúde 5 

Guimarães, Geraldo Célio Brandão, Leonardo Máximo Cardoso e o representante dos 6 

TAE’s Hygor Mezadri. I) COMUNICAÇÕES: 1) Contingenciamento dos recursos das 7 

IFES. A Profa. Jacqueline informou que o PPG CiPharma foi atingido diretamente pelo 8 

contingenciamento anunciado pelo MEC, com o recolhimento de duas bolsas de pós-9 

doutorado e duas bolsas de mestrado. A professora disse que foi enviado um 10 

memorando à PROPP na tentativa de reversão desse recolhimento. 2) Recurso PROAP. 11 

A Profa. Jacqueline informou que ainda não foi possível realizar as compras previstas 12 

para 2019, atendendo ao primeiro cronograma de compras apresentado pela CSU, pois 13 

os recursos do PROAP ainda não estão disponíveis. A professora disse que enviará um 14 

e-mail para formalizar a situação. 3) Compra de Hélio líquido. A Profa. Jacqueline 15 

informou que o pedido de apoio no pagamento da recarga de hélio líquido feito ao 16 

PPG Química foi respondido pelo coordenador do Programa, que informou que poderá 17 

contribuir com R$1.000,00 apenas, tendo em vista o valor total de recursos PROAP que 18 

o PPG recebeu. A Profa. Dênia lamentou o valor, pois 70% das análises realizadas pelo 19 

RMN foram usufruídas pela Química. A Profa. Jacqueline completou dizendo que o 20 

hélio líquido foi empenhado e aguarda a entrega pelo fornecedor. 4) Atualização do 21 

site do PPG CiPharma. A Profa. Jacqueline informou que a página do PPG CiPharma 22 

está sendo atualizada e que surgiu a ideia de criar um e-mail específico para as pessoas 23 

enviarem informações para serem divulgadas na página. A professora pediu que os 24 

professores enviassem informações sobre artigos publicados em Word, juntamente 25 
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com o DOI do artigo e que os alunos enviassem informações sobre prêmios, 26 

participação em eventos, em Power point, com a arte pronta, para que o PDF seja 27 

publicado. 5) Bolsa de produtividade Profa. Gisele Rodrigues. A Profa. Jacqueline 28 

informou que a Profa. Gisele Rodrigues da Silva foi recentemente contemplada com 29 

uma bolsa de produtividade do CNPq. 6) Seminários da CAPES. A Profa. Jacqueline 30 

informou que o Seminário da CAPES com os coordenadores da área da Farmácia 31 

acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto em Brasília. 7) Comunicações Profa. Neila. A 32 

Profa. Neila comunicou que a Profa. Vanessa Mosqueira informou na reunião do 33 

CODEFAR que o PPG Nano, juntamente com a Física, foram contemplados com 34 

R$1.400,000 pelo Edital FINEP temático em Nanomedicina de 2018 e que precisará de 35 

espaço físico para alocar os equipamentos Leitor de Elisa Multidetector, DSCTGA e 36 

Cromatógrafo com detector Evaporative Light Scatining na Escola de Farmácia. E 37 

comunicou também que foi concedida na Europa a patente intitulada "Nanoparticulate 38 

composition containing antibiotics for intramammary administration in animals" da 39 

mesma professora, depositada em 2011 e concedida em 2019. II) ORDEM DO DIA: 1) 40 

Aprovação da Ata 126. A Profa. Neila fez a leitura da Ata da 126ª Reunião do 41 

Colegiado, que foi aprovada por unanimidade. 2) Leitura da carta da Profa. Jacqueline 42 

sobre a bolsa PNPD de Frederico Quintão. A Profa. Jacqueline leu a carta escrita por 43 

ela comunicando o cancelamento da bolsa PNPD de Frederico Jehár Oliveira Quintão. 44 

A professora explicou que o bolsista deixou de comparecer ao laboratório e às 45 

reuniões agendadas com ele. A professora mostrou os vários e-mails enviados ao 46 

bolsista, sem retorno, decidindo, portanto, pelo cancelamento de sua bolsa. O 47 

Colegiado apoiou a decisão da professora. 3) Homologação do resultado da eleição 48 

dos discentes para representante na Comissão de Bolsas. A Profa. Jacqueline 49 

informou que a doutoranda Maria Alice de Oliveira foi eleita pelos discentes para 50 

compor a Comissão de Bolsas. O Colegiado homologou o resultado da eleição. Em 51 

decorrência do mandato da representante docente – Profa. Marta de Lana ter 52 

expirado, foi relatada a necessidade de indicação de outro membro para substituição. 53 

O Prof. Leonardo se prontificou a compor tal Comissão. A Comissão foi aprovada por 54 

unanimidade. 4) Pedido de prorrogação do prazo para a Defesa de Camila Helena 55 

Barros. A Profa. Dênia encaminhou um pedido de prorrogação do prazo para a Defesa 56 

de Camila Helena Barros para dia 10 de junho e pediu a aprovação da banca. O 57 
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Colegiado deferiu os pedidos, ficando a banca composta da seguinte forma: Profa. 58 

Luciana Souza Guzzo Costa (UFJF) e Profa. Andrea Grabe Guimarães (UFOP), como 59 

titulares e Profa. Martha de Oliveira Guerra (UFJF) e Profa. Carmen Aparecida de Paula 60 

(UFOP), como suplentes. 5) Aprovação do Edital para o Curso de Inverno. A Profa. 61 

Glenda apresentou o edital para o Curso de Inverno do PPG CiPharma, com a proposta 62 

do mesmo acontecer nas seguintes datas: 18 a 20 de julho de 2019, sendo 63 

apresentação de três a quatro palestras sobre o PPG e sobre as linhas de pesquisa nos 64 

períodos da manhã, e atividades práticas nos laboratórios nos períodos da tarde. A 65 

professora disse que ficou decidido pelo curso na forma gratuita e que os interessados 66 

serão selecionados pelas cartas de intenção e currículos entregues por eles. A 67 

expectativa é que pelo menos 45 pessoas participem do curso. 6) Discussão sobre o 68 

acompanhamento do supervisor durante o estágio em docência. A Profa. Jacqueline 69 

levantou novamente a discussão sobre o número de supervisores que podem 70 

acompanhar o estágio em docência. O Prof. Geraldo Célio disse que o assunto já havia 71 

sido discutido pelo Colegiado e sugeriu que houvesse uma votação. A Profa. Jacqueline 72 

colocou em votação que o estágio em docência pudesse ser acompanhado por apenas 73 

um ou por até dois supervisores. O Colegiado decidiu, por 5 votos a 2, que o estágio 74 

possa ser acompanhado por até dois supervisores. 7) Pedido de aproveitamento de 75 

créditos do mestrado de Luana Amaral Pedroso. A doutoranda Luana Amaral Pedroso 76 

encaminhou o Histórico de seu mestrado na UFMG, bem como as ementas das 77 

disciplinas cursadas, a fim de ter seus créditos aproveitados. O Colegiado deferiu o 78 

aproveitamento de 50% dos créditos, de acordo com o Regulamento do PPG, 79 

condicionado ao envio do “de acordo” da orientadora, bem como a indicação das 80 

disciplinas que deverão ser aproveitadas, limitando-se aos 18 créditos concedidos. 8) 81 

Aprovação do projeto de mestrado de Lorena Severiano de Magalhães. A Profa. 82 

Jacqueline leu o parecer emitido por membro do Colegiado responsável pela avaliação 83 

do projeto de mestrado de Lorena Severiano de Magalhães, no qual indica a aprovação 84 

do mesmo. O Colegiado homologou a indicação. 9) Homologação da aprovação dos 85 

membros para compor a banca de seleção de bolsista PNPD de acordo com Edital 86 

CiPharma Nº01/2019. O Colegiado homologou os nomes indicados para compor a 87 

banca de seleção PNPD – Edital Nº 01/2019, sendo eles: Prof. André Talvani (UFOP), 88 

Prof. Gerson Antônio Pianetti (UFMG) e Profa. Maria Lúcia Pedrosa (UFOP). 10) 89 
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Aprovação da indicação de membros para compor as bancas de seleção de mestrado 90 

e doutorado 2019/2 e elaboração das questões. O Colegiado sugeriu que fossem 91 

consultados os seguintes nomes para compor as bancas de seleção de mestrado e 92 

doutorado 2019/2 - Banca doutorado: Profa. Jacqueline de Souza, Profa. Andréia 93 

Carvalho Alzamora, Prof. Wanderson Geraldo de Lima, Profa. Lisandra Brandino de 94 

Oliveira; Banca mestrado: Prof. Thiago Belarmino de Souza, Profa. Neila Márcia Silva 95 

Barcellos, Profa. Carmen Aparecida de Paula, Profa. Carla Penido Serra e Profa. Andrea 96 

Grabe Guimarães.  Para elaboração das provas de conhecimentos específicos, 97 

sugeriram-se os seguintes nomes: Parasitologia – Profa. Marta de Lana e Profa. Vanja 98 

Maria Veloso; Imunologia – Prof. Bruno Mendes Roatt; Química Analítica – Profa. 99 

Flávia Dias Marques Marinho; Química Orgânica – Profa. Tânia Sacramento; 100 

Bioquímica – Prof. Wander de Jesus Jeremias; Farmacologia – Profa. Neila Márcia Silva 101 

Barcellos e/ou Prof. Romulo Leite. 11) Homologação do resultado da pré-seleção de 102 

tese para concorrer ao Prêmio CAPES de Tese – Edição 2019. O Colegiado aprovou por 103 

unanimidade a indicação da tese do egresso Rory Cristiane Fortes de Brito para 104 

concorrer ao Prêmio CAPES de Tese, Edição 2019. 12) Pedido de ajuda de custo da 105 

Profa. Angélica Alves Lima. A Profa. Jacqueline leu o pedido de auxílio para ajudar no 106 

pagamento do artigo da doutoranda Nayara Nascimento Toledo Silva encaminhado 107 

pela Profa. Angélica Alves Lima. A Profa. Angélica informou em sua carta que havia 108 

conseguido parte do recurso e solicitava alguma complementação do PROAP. Após 109 

ampla discussão, o Colegiado ponderou que: 1) se tratava de artigo sobre os resultados 110 

da tese da aluna, em que esta seria a primeira autora. 2) que a mesma encontra-se em 111 

período de prorrogação do prazo do doutorado que em decorrência da exigência para 112 

a defesa de doutorado de no mínimo um artigo aceito ou publicado com Qualis igual 113 

ou superior a B2. O atendimento ao auxílio solicitado viabilizaria a defesa contribuindo 114 

positivamente nos critérios de avaliação utilizados pela CAPES. Diante disto, deferiu a 115 

concessão de R$2.000,00. 13) Informação Prof. Leonardo Máximo Cardoso. O Prof. 116 

Leonardo informou que está previsto para o período de 03 a 05 de julho o curso de 117 

manejo de animais e que é obrigatório a todos os pesquisadores que trabalham com 118 

animais em seus projetos. A Profa. Jacqueline agradeceu a todos pela presença e 119 

encerrou a reunião. 120 
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Profa. Jacqueline de Souza - coordenadora  

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães  

Profa. Glenda Nicioli da Silva  

Prof. Gustavo Henrique Bianco de Souza  

Prof. Geraldo Célio Brandão  

Prof. Leonardo Máximo Cardoso  

Profa. Neila Márcia Silva Barcellos  

Hygor Mezadri (representante TAE´s)  

Mirela Pena Fagundes (secretária)  
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