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ATA DA 160ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  
Ata da 160ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas (PPG CiPharma) realizada no dia 11 de março de dois mil e vinte e um, 2 

com início às 13 horas e 30 minutos por videoconferência. Participaram os professores 3 

Jacqueline de Souza, Dênia Antunes Saúde Guimarães, Leonardo Máximo Cardoso, 4 

Angélica Alves Lima, Gisele Rodrigues da Silva, o representante dos TAE´s Hygor 5 

Mezadri e a representante discente Marina Guimarães Carvalho. I) COMUNICAÇÕES. 6 

1) Resultado das solicitações de BDIs 2021 – Ofício PROPLAD/Reitoria nº792/2021. 7 

A Profa. Jacqueline comunicou sobre o Ofício nº792/2021 da PROPLAD, que informa a 8 

aprovação de uma bolsa de desenvolvimento institucional para o PPG CiPharma, cujo 9 

objetivo é atender as questões relativas à revitalização da página e sua tradução para o 10 

inglês, contribuindo para a visibilidade e internacionalização do PPG. 2) Cotas de bolsas 11 

do CiPharma. A Profa. Jacqueline informou que a PROPPI enviou o mapa de 12 

disponibilização de bolsas do CiPharma para 2021, sendo 2 bolsas CAPES de mestrado 13 

para o primeiro semestre e 1 para o segundo semestre; e 2 bolsas CAPES de doutorado e 14 

1 bolsa UFOP, até então alocada com a doutoranda Charmante Registre, para o primeiro 15 

semestre, e 3 bolsas CAPES para o segundo semestre. 3) Prêmio CAPES de Tese.  A 16 

Profa. Jacqueline informou que estão abertas as inscrições para o Prêmio CAPES de Tese 17 

e que em breve as informações para a pré-seleção serão disponibilizadas. 4) Finalização 18 

mandatos professores Leonardo Máximo Cardoso e Gustavo Henrique Bianco de 19 

Souza no Colegiado. A Profa. Jacqueline informou que o mandato do Prof. Gustavo 20 

Henrique Bianco de Souza já expirou e o do Prof. Leonardo Máximo Cardoso finaliza na 21 

semana seguinte. Diante desses prazos, foi feita uma consulta aos membros elegíveis de 22 

cada departamento. No DEFAR, o único docente que manifestou interesse pela 23 

representação foi o Prof. Thiago Belarmino de Souza. Colocado em votação o nome do 24 

referido professor para ocupar a representação do DEFAR no colegiado do PPG 25 

CiPharma, houveram 8 manifestações favoráveis e 2 abstenções, tendo sido eleito como 26 

representante do DEFAR no Colegiado do CiPharma. Quanto a representação do DECBI 27 
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no PPG CiPharma, houve apenas a manifestação de interesse do Prof. Leonardo Máximo 28 

Cardoso em ser reconduzido  tendo sido, portanto, aceito  como representante do DECBI 29 

no Colegiado do CiPharma. Ao final da reunião, serão enviadas as solicitações de 30 

homologação das indicações nas assembleias dos referidos departamentos. 4) 31 

Comunicação Marina. A representante discente informou que o seu mandato também 32 

está finalizando e que fez uma consulta visando a manifestação de interesse dos pós-33 

graduando em sobre sua substituição, no entanto, ainda não houveram interessados nessa 34 

representação. A coordenadora pediu que a representante discente tentasse sensibilizar os 35 

alunos sobre a importância da participação deles no Colegiado, mas que se ainda assim 36 

não houverem interessados, será necessário providenciar um documento informando que 37 

os discentes abrem mão da representação que têm direito.  II) ORDEM DO DIA. 1) 38 

Aprovação da Ata da 159ª Reunião do Colegiado. O Colegiado aprovou, com uma 39 

abstenção, a Ata da 159ª Reunião do Colegiado. 2) Homologação da aprovação Ad 40 

referendum: Banca de Qualificação Viviane Felix Silveira. O Colegiado homologou a 41 

aprovação Ad Referendum sobre a banca de qualificação da mestranda Viviane Felix 42 

Silveira, que ficou composta pelas professoras: Andrea Grabe Guimarães (UFOP) e 43 

Micheline Rosa Silveira (UFMG), como titulares, e Adriana Lúcia Meireles (UFOP), 44 

como suplente. 3) Homologação dos pareceres da Comissão de Bolsas: Reunião dia 45 

21/01/2021, reunião dia 12/02/2021 e reunião dia 05/03/2021. O Colegiado aprovou o 46 

parecer da Comissão de Bolsas referente à reunião da Comissão do dia 21/01/2021, em 47 

que foram aprovados os pedidos de estágio em docência dos alunos Rafael Pereira de 48 

Andrade, Maria Alice de Oliveira e Warlley Rosa Cunha, e aprovados, condicionados à 49 

correção, os pedidos de estágio das alunas Lívia Agostini e Rúbia Castro. O Colegiado 50 

aprovou o parecer da Comissão de Bolsas referente à reunião da Comissão do dia 51 

12/02/2021, em que foram aprovados, condicionados à correção, os pedidos de estágio 52 

em docência dos alunos Marcos Adriano Carlos Batista e Kelly Christyne Pereira de 53 

Castro. A Profa. Jacqueline salientou que este é o quarto pedido de estágio protocolado 54 

pela doutoranda Kelly Christyne e que, portanto, a Comissão entendeu que não há 55 

impedimento para que ela faça novo estágio, mas que não contará para integralizar 56 

créditos. E o Colegiado aprovou o parecer da Comissão de Bolsas referente à reunião da 57 

Comissão do dia 05/03/2021, em que foi aprovada a alocação das bolsas do CiPharma, 58 

mantendo o critério da classificação dos candidatos na seleção. Logo, as próximas bolsas 59 

de mestrado serão destinadas às alunas Gládia Fernanda Silva da Luz e Gabriela Roberta 60 

Ramos Fernandes, e as próximas bolsas de doutorado serão destinadas aos alunos Jordano 61 
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Augusto Carvalho Souza, Isis de Freitas Reigosa e Charmante Registre. A coordenadora 62 

informou que a orientadora do doutorando Jorge Andrés García Suarez está buscando 63 

uma bolsa extra para ele e esclareceu que o doutorando Douglas Gualberto Sales Pereira, 64 

reingresso no PPG em 2021/1, não fará jus à bolsa, ainda que já atingiu o tempo máximo 65 

permitido como bolsista. Neste parecer também consta a aprovação, condicionadas às 66 

correções, dos pedidos de estágio em docência dos alunos Waléria de Paula e Thiago 67 

Magalhães Gouvea. E da aprovação do pedido de prorrogação de mais 3 (três) meses da 68 

bolsa CAPES da doutoranda Eleonora Lima Alves Cunha, de acordo com a Portaria 69 

nº121, de 19 de agosto de 2020.  4) Homologação dos pareceres sobre os relatórios e 70 

planos de trabalho apresentados pelas bolsistas PNPD. Os documentos foram 71 

previamente avaliados por um representante do colegiado do PPG CiPharma. A 72 

Profa. Jacqueline leu os pareceres que aprovaram os relatórios e planos de trabalho 73 

apresentados pelas bolsistas PNPD. O Colegiado homologou os pareceres. 5) 74 

Deliberação quanto ao pedido de anuência para que o professor Prof. José Dias de 75 

Souza Filho integre o corpo técnico do LAREMAR da UFMG. A Profa. Jacqueline 76 

informou que a PROGEPE foi consultada sobre a legalidade do CiPharma dar a anuência 77 

ao Prof. José Dias de Souza Filho em integrar o corpo técnico do LAREMAR/UFMG, 78 

concomitantemente à vigência de seu contrato como professor visitante na UFOP. A 79 

PROGEPE informou que na ausência de remuneração e havendo compatibilidade de 80 

horários, não há impedimento legal para a anuência. Diante da resposta, o Colegiado 81 

aprovou a participação do professor. 6) Demanda do laboratório Multiusuário enviada 82 

pelo Prof. Thiago Belarmino de Souza. A Profa. Jacqueline leu a carta enviada pelo 83 

Prof. Thiago Belarmino de Souza em que solicita o atendimento a duas demandas de 84 

manutenção de um cromatógrafo (valor contido no orçamento R$ 12,824.60) e do 85 

detector PDA (valor contido no orçamento: R$ 9,128.43), ambos alocados no laboratório 86 

multiusuário 1. O Colegiado decidiu atender a demanda assim que o PROAP do 87 

CiPharma estiver disponível, mas, de antemão, pedir o apoio da PROPPI visando possível 88 

atendimento imediato. 7) Solicitação de ar condicionado portátil. A doutoranda 89 

Eleonora Lima Alves Cunha enviou uma carta ao Colegiado em que consulta sobre a 90 

possibilidade de aquisição de um ar condicionado portátil para viabilizar a continuidade 91 

dos seus experimentos, já que o equipamento do prédio do NUPEB onde realiza seu 92 

projeto está com defeito. Diante da informação levantada pela representante discente de 93 

que o equipamento do NUPEB estaria em vias de passar por manutenção, o Colegiado 94 

resolveu consultar a prefeitura sobre o andamento da manutenção e aguardar. 8) 95 
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Homologação da aprovação Ad Referendum: Banca de Qualificação de Júlia 96 

Stephania dos Reis. O Colegiado homologou a aprovação Ad Referendum sobre a banca 97 

de qualificação da mestranda Júlia Stephania dos Reis, que ficou composta pelos 98 

professores: Mônica Cristina Teixeira (UFOP) e Thiago Belarmino de Souza (UFOP), 99 

como titulares, e Glenda Nicioli da Silva (UFOP), como suplente. A Profa. Gisele 100 

informou que os professores Thiago e Glenda confirmaram a participação, mas que terá 101 

de aguardar o retorno da Profa. Mônica para fechar a banca. 9) Pedido de Tamires 102 

Guedes Caldeira de atuação como professora voluntária. A presidente do Colegiado 103 

apresentou o pedido da Dra. Tamires Guedes Caldeira de atuar como professora 104 

voluntaria na disciplina FAR520 – Métodos Analíticos aplicados ao Controle de 105 

Qualidade de Medicamentos, em conjunto com a Profa. Jacqueline de Souza, bem como 106 

o Plano de Ensino proposto. O Colegiado aprovou o pedido. III) OUTROS ASSUNTOS. 107 

1) Proposta de alteração da linha de pesquisa 3. A Profa Jacqueline informou ao 108 

Colegiado sobre a demanda de uma linha de pesquisa voltada para a área epidemiológica, 109 

a fim de atender projetos de docentes como Wendel Coura Vital, Renata Rezende Macedo 110 

do Nascimento e Vanessa de Almeida Belo, que não estavam muito bem adequados nas 111 

linhas atuais. Diante disso, propôs ao Colegiado a alteração da linha 3: Terapêutica, 112 

Vacina, Diagnóstico e Prognóstico das Doenças, para passar a se chamar: Terapêutica, 113 

Diagnóstico, Prognóstico e Epidemiologia das Doenças. O Colegiado aprovou a 114 

alteração. 2) Pedido de credenciamento de pesquisadores da FIOCRUZ. A Profa. 115 

Jacqueline apresentou ao Colegiado uma solicitação de pesquisadores da FIOCRUZ de 116 

se credenciarem como docentes permanentes do PPG CiPharma. Após discussão, o 117 

Colegiado decidiu que poderá ser oferecida, neste momento, 1 (uma) vaga de docente 118 

colaborador para o líder do grupo de pesquisa. 3) Avaliação dos projetos de mestrado 119 

de Lívia da Cunha Agostini e Larissa Silva Sampaio. Os projetos das mestrandas 120 

Larissa Silva Sampaio e Lívia da Cunha Agostini foram aprovados pelo Colegiado, sendo 121 

solicitados esclarecimentos adicionais quanto à execução das atividades que envolvem 122 

recrutamento de voluntários e coletas de amostras pela aluna durante a pandemia. A Profa. 123 

Jacqueline agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião. 124 
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Profa. Jacqueline de Souza - 

coordenadora 

 

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães  

Profa. Angélica Alves Lima  

Profa. Gisele Rodrigues da Silva  

Prof. Leonardo Máximo Cardoso  

Hygor Mezadri (representante TAE’s)  

Marina Guimarães Carvalho 

(representante discente) 

 

Mirela Pena Fagundes (secretária)  
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