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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezenove reuniram-se os membros do colegiado do Programa de Pós-

graduação em Ciências Farmacêuticas às quatorze horas na sala 

62, Campus Cascavel, para a reunião extraordinária, sob a 

coordenação da Professora Luciana Oliveira de Fariña. Fizeram-se 

presentes os docentes permanentes: Ana Maria Itinose, Andréia 

Cristina Conegero Sanches, Luciana Oliveira de Fariña, Marina 

Kimiko Kadowaki, Rafael Andrade Menolli, Rinaldo Ferreira 

Gandra, Rita de Cássia Garcia Simão, os docentes colaboradores: 

Helder Lopes Vasconcelos e Sônia de Lucena Mioranza. Também 

presente as representantes discentes Hellen Cristina Flôr de 

Lima Schillo e Emercy de Miranda. Justificaram ausência: 

Alexandre Maller, Carla Brugin Marek, Eduardo Borges de Melo, 

Élcio José Bunhak, José Luis da Conceição Silva, Rosemeire 

Aparecida da Silva Lucca, docentes colaboradores: Márcia Regina 

Simões e representante discente Letícia Saifert Pícoli. 1. 

EXPEDIENTE. 1.1. Apreciação da Ata nº01/2019 – Aprovada. 1.2. 

Apreciação da solicitação de revisão da Resolução 133/2017 pelos 

Discentes do Programa com relação aos critérios de aprovação de 

artigo científico para o direito obtido de título de mestre em 

Ciências Farmacêuticas: retirado de pauta para discussão em 

função da aprovação de nova emenda à Resolução Geral da PRPPG 

que dispõe sobre esse tema. 1.3. Apreciação das solicitações dos 

pedidos de defesas da turma de 2017: Discente: Bruna Larissa 

Nascimento; Orientador: Rinaldo Ferreira Gandra: Aprovada; 

Discente: Débora Jackeline de Lima Cherubim; Orientadora: 

Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca: Aprovada; Discente: João 

Henrique de Souza; Orientador: Rafael Andrade Menolli: Aprovado.  

1.4. Apreciação das solicitações dos pedidos de prorrogações de 

prazos de defesa da turma de 2017: Discente: Jorge William 

Fischdick Bittencourt, Orientadora: Marina Kimiko Kadowaki: 

Aprovado; Discente: Priscila Debastiani Barros, Orientador: 

Élcio José Bunhak: Aprovado; Discente: Graciela Fernandez 

Calazans, Orientador: Rinaldo Gandra: Aprovado; Discente: Alan 

Lauer, Orientadora: Luciana Oliveira de Fariña: Aprovado; 

Discente: Jackeline Raquel Schmucker, Orientador: Helder Lopes 

Vasconcelos: Aprovado; Discente: Juliana Beal Menegotto, 

Orientador: José Luis da Conceição Silva: Aprovado; Discente: 

Karen Jiane Vilwwock, Orientadora: Sonia de Lucena Mioranza: 

Aprovado; Discente: Leonardo Paixão da Silva, Orientadora: 

Luciana Oliveira de Fariña: Aprovado; Discente: Leticia Saifert 

Picoli, Orientadora: Juliana Moço Corrêa: Aprovado; Discente: 

Sérgio Luiz Gongoleski Junior, Orientador: Helder Lopes 

Vasconcelos: Aprovado; Discente: Simona Renz Baldin, 

Orientadora: Andréia Cristina Conegero Sanches: Aprovado; 

Discente: Vanessa Lira, Orientadora: Luciana Oliveira de Fariña: 

Aprovado. 1.5. Apreciação da solicitação créditos em disciplinas 



não matriculáveis:  pela participação e apresentação de 

trabalhos em eventos: PCF-413 - Apresentação de trabalho em 

eventos nacionais ou internacionais 1 (01 crédito) e PCF-414 - 

Apresentação de trabalho em eventos nacionais ou internacionais 

– 2 (01 crédito) à pedido da Discente Bruna Simioni: Aprovado. 

1.6. Apreciação da solicitação de aproveitamento de disciplinas 

cursadas enquanto aluno especial por discentes da turma de 2018: 

Discente: Lidiane Alves de Miranda – Disciplina: PCF 1085  

“Espectroscopias aplicadas à caracterização estrutural de 

biomoléculas”: Aprovado; Discente: Emercy Miranda – Disciplina 

PCF 1548 “Tópicos especiais em Ciências Farmacêuticas: redação 

de artigo científico – planejamento, elaboração e gerenciamento 

de artigos na Plataforma Mendeley” e PCF 384 “Bioestatística”: 

Aprovado; Discente: Jéssica Cássia da Silva – Disciplina PCF 

1654 “Técnicas para estudos de substâncias biologicamente 

ativas” e PCF 375 “Caracterização genotípica e fenotípica de 

fungos patogênicos”: Aprovado; Discente: Rafaela Sonsim de 

Oliveira – Disciplina PCF 373 “Bioengenharia farmacêutica”, PCF 

379 “Modelagem molecular e planejamento racional de fármacos” e 

PCF 1654 “Técnicas para estudo de substâncias biologicamente 

ativas”: Aprovado; Discente: Géssica Caroline da Silva – 

Disciplina PCF 375 “Caracterização genotípica e fenotípica de 

fungos patogênicos”: Aprovado; Discente: Juliana Andres Machado 

Percio – Disciplina PCF 381” Identificação estrutural de 

compostos orgânicos e análise instrumental”: Aprovado. 1.7. 

Apreciação da solicitação de estágio em docência do programa de 

pós-graduação em ciências farmacêuticas para o ano letivo de 

2019: Discente: Renata Soares da Silva, Orientadora Márcia 

Regina Simões: Aprovada. 1.8. Apreciação da solicitação de banca 

de qualificação: Discente: Leonardo Paixão Silva, Orientadora: 

Luciana Oliveira de Fariña – a pedido da orientadora por 

conflito de data com o evento em que a mesma será palestrante 

convidada no Paraguai: Aprovado. 1.9. Apreciação da solicitação 

para indicação de co-orientação no Programa de Pós-graduação em 

Ciências Farmacêuticas: Discente: Hellen Cristina Flor de Lima 

Schillo, Orientador: Helder Lopes Vasconcelos, Co-orientadora: 

Márcia Regina Simões Autieri Vieira: Aprovado. 1.10. Apreciação 

dos planos de ensino do 1º semestre para o ano letivo de 2019: 

Disciplina PCF 384 - Bioestística, Docente: Márcia Regina Simões 

Autieri Vieira; Disciplina PCF 382 - Toxicidade de Medicamentos, 

Docente Ana Maria Itinose; Disciplina PCF 1649 - Fundamentos de 

Estágio em Docência, Docente: Luciana Oliveira de Fariña; 

Disciplina PCF 370 – Metodologia do Trabalho Científico, 

Docente: Luciana Oliveira de Fariña; Disciplina PCF 373 - 

Bioengenharia Farmacêutica, Docente: Rita de Cássia Garcia 

Simão; Disciplina PCF 1652 – Abordagem de Sistemas de Liberação 

Convencional e Modificada de Farmacos, Docente: Élcio José 

Bunhak; Disciplina PCF 1227 – Farmácia Baseada em Evidência, 



Docente: Andréia Cristina Conegero Sanches: Aprovado. 1.11. 

Apreciação da solicitação de certificado de co-orientação do(a)s 

mestrando(a)s a alunos de Iniciação Científica: Mestranda Débora 

Jackeline de Lima Cherubim em projeto de iniciação científica do 

discente John Lennon Romani: Aprovada; Mestranda Bruna Larissa 

Nascimento em projeto de iniciação científica discente Mateus 

Foltz Delabeneta: Aprovada; Mestrando João Henrique de Souza em 

projeto de iniciação científica da discente Alexandra Michelon. 

2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Submissão dos dados do Coleta Capes 2018 – 

Plataforma/Sucupira – outros cursos estão abrindo credenciamento 

no meio do quadriênio, apesar do descredenciamento do prof. 

Maurício ter ocorrido no meio do quadriênio. Informamos sobre o 

documento diário da Capes sobre a nova ficha de avaliação dos 

programas, pela nova ficha de avaliação dos programas o pós-doc 

pode dar aula e não precisa ser credenciado a prof.ª Luciana 

Oliveira de Fariña informou que a pós-doc Juliana Moço Corrêa 

encerrará a bolsa PNPD/Capes no final do mês de março e sugeriu 

que a Taís Soprani Ayala seja co-orientadora já para o início de 

abril, mas não pegue orientação direta para não haver alteração. 

Seria interessante para o programa a possibilidade de credenciar 

professores permanentes para o próximo ano, já que foram 

avaliados os professores colaboradores e a única que tem 

produção individual sem aluno do programa a ser elevada para 

professor efetivo é a Prof.ª Marcia Simões devido às produções 

em parceria, só que ela não tem aluno no programa ela está com o 

segundo aluno dela agora entrando neste ano. O Programa tem que 

refletir, pois ela não possui nenhuma produção com aluno do 

programa diretamente como orientador que é o que conta pontos 

para a melhoria dos dados do Programa no Coleta. Foi decidido 

refazer a ficha de avaliação docente de forma mais detalhada, 

onde cada um deverá colocar cada aluno que foi orientado desde 

que começou o Programa, com cada produção do aluno por 

orientado, mostrando o produto resultante daquela orientação, 

assim como o tramite da produção (submissão, aceite/negativa ou 

publicação). Isso permitirá verificar como estão as produções 

pelo levantamento feito e pelo Coleta Sucupira. A coordenadora 

relatou extrema preocupação com a produção do Programa, pois a 

capes pede para indicar 03 produções mais importantes do 

programa no ano, e praticamente não havia produção de artigo 

entre alunos e professores. As publicações relatadas no ano de 

2018 junto com alunos do programa foram do Prof. Rafael, Prof. 

Eduardo, Prof.ª Luciana e a Profª. Andreia. Todas as produções 

que ainda não saíram precisam ser publicadas para 2019 e 2020 

para que o Programa melhore sua avaliação. O Prof. Rafael falou 

que tem dois artigos da Profª. Tereza e perguntou se podem ainda 

ser submetidos, e a coordenadora esclareceu que sim porque a 

produção contará normalmente para o Programa porque tem o nome 

dos alunos, da docente e pode colocar o nome do Prof. Rafael 



como co-autor. O Programa não pode perder produção de 

professores que saíram do Programa. A responsabilidade é do 

Programa fazer essas submissões contando com a colaboração de 

todos os professores e estudantes. A Capes propôs uma equipe que 

vai reformular aquela ficha de novo para o ano de 2019 na coleta 

e que breve será publicada. O que assustou no documento é que 

não tem nenhuma menção à patente como pontuação de periódico, 

existe um item internacionalização e acompanhamento de egressos 

quem têm um fator elevado de pontuação agora, o que levou a uma 

diluição do peso da produção científica para os demais itens que 

ficaram com fator forte para a internacionalização e o 

acompanhamento dos egressos. A Emercy salvou o relatório 

Sucupira e atingimos 585 páginas ente todos os dados alimentados 

desde o início do Programa. Fica o apelo para todos atualizarem 

o Lattes e não deixarem para última hora. Emercy solicitou o CPF 

dos co-autores, dos colaboradores dos trabalhos, porque perde 

muito tempo para procurar o CPF na internet e sem esse número 

não tem como cadastrar nenhuma informação na Plataforma 

Sucupira. A prof. Marina enviou as informações corretas para a 

coordenação com todos os CPFs, sem haver sido solicitado pela 

coordenação novamente e está de parabéns. Todos os docentes têm 

a mesma responsabilidade anualmente. Uma vez cadastrado o co-

autor ele ficará cadastrado definitivamente e qualquer um que 

publicar com ele não sendo do grupo, já vai ser reconhecido na 

Plataforma como pertencente ao grupo de colaboradores do 

Programa. O problema é quando se trata de colaboradores novos 

que nunca foram cadastrados no Programa. Esse é um problema que 

acontece muito com estudantes de iniciação científica que 

iniciam naquele ano ou com algum colaborador externo que 

participa de algum artigo. O prof. Eduardo tinha bastante 

colaboradores e não tínhamos o CPF de nenhum deles, qualquer 

publicação precisa do CPF dos colaboradores, sendo solicitado 

que por favor não se esqueçam de enviar para o próximo Coleta. A 

prof.ª Rita deu uma sugestão para adotar uma planilha a ser 

enviada a todos os docentes vazia no final do ano e outra no 

início do ano com um e-mail dizendo “cadastre aqui o nome 

completo e CPF dos autores dos seus artigos e trabalhos 

publicados em eventos ao longo do ano” definindo uma data para 

todos encaminharem, o que ficou acatado. A prof.ª Luciana 

Oliveira de Fariña informou também que no dia 02 de abril 

(terça-feira), acompanhará a visita dos Argentinos da 

Universidade de La Rioja a UNIOESTE que são a Decana 

(coordenadora) do curso de farmácia e o diretor hospital de La 

Rioja, querem conhecer o curso farmácia, pós-graduação e o 

hospital, agendaram visita no campus de Cascavel, laboratórios, 

clínicas para este dia a tarde e no dia 03 (quarta-feira) pela 

manhã no hospital. Com a questão da internacionalização que a 

Capes está pedindo será uma boa possibilidade de cooperação. 



2.2. Eleições para Coordenação do Programa de Ciências 

Farmacêuticas – neste dia 22 de março estão ocorrendo as 

eleições para a nova coordenação do PCF. Com a Chapa do Prof. 

Alexandre Maller e Prof. Rafael Andrade Menolli. A Profª Luciana 

Oliveira de Fariña solicitou que o colegiado aprovasse a 

participação dela na Reunião que vai ocorrer em agosto em 

Brasília, onde o Prof. Alexandre Maller como coordenador será 

convocado para a avaliação do quadriênio do programa. Aprovado e 

fica decidido em reunião que em todo trâmite da nova coordenação 

haverá a companhia do coordenador anterior para encontros da 

CAPES no ano da sucessão de coordenadores, como será a Reunião 

de Meio de Caminho da CAPES. A prof.ª Rita de Cássia Garcia 

Simão informou que na reunião do CEPE houve aprovação da 

alteração da Resolução Geral da Pós-graduação da UNIOESTE em 

função de vários processos que a Universidade vem recebendo 

judicialmente e internos por conta de estudantes que se veem 

prejudicados que defendem seus mestrados e doutorados e não tem 

direito à receberem o diploma porque não completaram exigências 

posteriores à defesa. Em função disso a Universidade mudou a 

regra de que não se pode exigir nada após a defesa. Toda e 

qualquer exigência deve ser feita até antes do momento da 

defesa, como por exemplo exigência de submissão ou publicação de 

artigo. A Resolução de todos os Programas que prevejam alguma 

exigência após a defesa deverá ser revisada em até 180 dias para 

atender à nova Resolução. A universidade entende que estamos 

terceirizando a avaliação do mestrando, sendo que está é nossa 

obrigação, ou seja, estamos terceirizando para revisores de 

revistas diversas as nossas dissertações. Nada mais havendo a 

tratar eu, Janete Grando Ribeiro, Assistente deste mestrado, 

lavrei esta Ata, seguida da lista de presença dos membros que, 

presentes, aprovaram–na. 

 

 

 

 


