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ATA DA 131ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  

Ata da 131ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas (PPG CiPharma) realizada no dia 25 de junho de dois mil e dezenove, 2 

com início às 13 horas e 30 minutos na sala da coordenação do CiPharma. Presentes os 3 

professores Jacqueline de Souza, Geraldo Célio Brandão, Glenda Nicioli da Silva, 4 

Leonardo Máximo Cardoso, Gustavo Henrique Bianco de Souza e a representante 5 

discente Marina Guimarães Carvalho. I) COMUNICAÇÕES. 1) Solicitação de 6 

desligamento de Gwenaelle Elza Nathalie Pound-Lana do programa de pós-7 

doutorado. A Profa. Jacqueline leu a solicitação de desligamento da bolsista PNPD 8 

Gwenaelle Elza Nathalie Pound-Lana, em que informa que tomará posse em outra 9 

instituição a partir 1º de julho de 2019. A professora disse que consultou a PROPP e o 10 

jurídico da UFOP sobre a legalidade de abrir novo edital PNPD, sendo que há candidata 11 

aprovada em edital anterior (Tamires Guedes Caldeira), mas que não chegou a 12 

ingressar por ausência da bolsa. O jurídico esclareceu que o Programa deve se ater às 13 

informações do Edital que a candidata participou e a PROPP informou que a decisão 14 

sobre a alocação da bolsa deverá ser do Colegiado, e que, caso entenda que a bolsa 15 

seja destinada a outro projeto, a decisão estará respaldada no fato de que a 16 

candidatura foi para o desenvolvimento de um projeto específico e este não será mais 17 

executado. No entanto, tendo em vista o cenário, a PROPP considerou razoável que o 18 

Colegiado avalie a possibilidade de aproveitamento do processo seletivo já realizado, a 19 

fim de otimizar a utilização do recurso. Neste momento, a Profa. Jacqueline, 20 

supervisora da candidata aprovada, passou a presidência do Colegiado à Profa. Glenda 21 

e se retirou da reunião para que o assunto pudesse ser discutido. 2) Discussão sobre 22 

alocação da bolsa PNPD de Gwenaelle Pound-Lana. Após ampla discussão, o 23 

Colegiado decidiu, com 1 voto contrário e 4 favoráveis, que a bolsa PNPD de 24 

Gwenaelle Pound-Lana poderá ser oferecida a Tamires Guedes Caldeira, com vigência 25 
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de julho/2019 a março/2020, quando também vencerá o prazo da bolsa PNPD de 26 

Carolina Morais Araújo. O Colegiado propôs abrir o próximo edital em dezembro/2019, 27 

para que a seleção aconteça até final de fevereiro/2020, com implementação das duas 28 

bolsas em abril/2020. A Profa. Glenda agradeceu a todos pela presença e encerrou a 29 

reunião. 30 
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