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Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 

reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reuniões 

do CCMF, para a reunião ordinária do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Farmacêuticas, sob a coordenação da Professora 

Luciana Oliveira de Fariña. Fizeram-se presentes os docentes 

permanentes: Alexandre Maller, Ana Maria Itinose, Andréia 

Cristina Conegero Sanches, Carla Brugin Marek, Élcio José 

Bunhak, José Luis da Conceição Silva, Marina Kimiko Kadowaki, 

Rafael Andrade Menolli, Rita de Cassia Garcia Simão, Márcia 

Regina Simões, Sônia de Lucena Mioranza, Juliana Moço Corrêa, 

Indianara Kauana Bueno e Letícia Saifert Picoli. Justificativas 

de ausência: Eduardo Borges de Mello, Maurício Ferreira da Rosa, 

Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca. Ausentes: Helder Lopes 

Vasconcelos, Rinaldo Ferreira Gandra. 1. Expediente. 1.1. 

Aprovação das Atas nº13/2016, nº01/2017. Aprovadas. A Ata 

nº02/2017 voltará para aprovação na reunião de Maio. 1.2. 

Apreciação de Planos de Ensino das disciplinas do ano de 2017. 

Foram aprovados os planos de ensino das disciplinas a serem 

oferecidas em 2017, no 1º e 2º semestres: BASES DAS DOENÇAS 

TROPICAIS NEGLIGENCIADAS - Profa. Dra. Sônia de Lucena Mioranza. 

BIOESTATÍSTICA - Profª Drª Márcia Regina Simões. BIOLOGIA 

MOLECULAR: APLICAÇÕES EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - Prof. Dr. José 

Luis da Conceição Silva e Profª Drª Rita de cássia Garcia Simão. 

BIONANOMATERIAIS E INTERFACES EM SISTEMAS BIOLÓGICOS - Prof. Dr. 

Bruno Filipe Cardoso Carmelino Sarmento. BIOQUÍMICA AVANÇADA DE 

BIOMOLÉCULAS – Prof. Dr. Alexandre Maller. CARACTERIZAÇÃO 

GENOTÍPICA E FENOTÍPICA DE FUNGOS PATOGÊNICOS - Prof. Dr. 

Rinaldo Ferreira Gandra. ESPECTROSCOPIAS APLICADAS À 

CARACTERIZAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS - Profª. Drª. Rosimeire de Lucca. 

FARMÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-

ANÁLISE - Profa. Dra. Andreia Cristina Conegero Sanches. 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - Profa. Dra. Luciana 

Oliveira de Fariña. MODELOS EXPERIMENTAIS PARA ESTUDO DE 

TOXICIDADE - Profa. Dra. Carla Brugin Marek. NANOTECNOLOGIA 

FARMACÊUTICA APLICADA A FORMULAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS - Prof. 

Dr. Bruno Filipe Cardoso Carmelino Sarmento. PRODUÇÃO E 

PURIFICAÇÃO DE ENZIMAS MICROBIANAS - Profa. Dra. Marina Kimiko 

Kadowaki. SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS I - Profª. Drª. 

Rosimeire de Lucca. SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS II - 

Prof. Dr. Alexandre Maller. TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS – Atividades complementares em Ciências 

Farmacêuticas - Profa. Dra. Luciana Oliveira de Fariña. TÓPICOS 

ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – REDAÇÃO DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ARTIGOS 

NA PLATAFORMA MENDLEY - Profª Drª Juliana Moço Corrêa. TÓPICOS 

ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – TÉCNICAS PARA O ESTUDO DE 

SUBSTÂNCIAS BIOLOGICAMENTE ATIVAS - Prof. Dr. Rafael Andrade 

Menolli. Todos os planos foram APROVADOS. 1.3. Homologação do 

resultado final do 1º e 2º Processo Seletivo do PCF. Aprovado. 

1.4. Homologação da permanência dos docentes do PCF no 

quadriênio 2017-2019. Para fins de atendimento à solicitação da 

PRPPG para atualização do cadastro dos docentes junto ao sistema 

Stricto, a cada biênio todos os docentes do Programa em 



atividade deverão ser informados. A permanência dos docentes 

atuais, permanentes e colaboradores e novos docentes 

ingressantes do quadriênio foi informada. Aprovado. 1.3. Criação 

da “COMISSÃO de GERENCIAMENTO de RECURSOS FINANCEIROS do PCF” 

para gerenciamento de recursos e controle da aquisição de 

materiais com recursos públicos (PROAP, Fundação Araucária e 

outros órgãos de fomento). A Coordenadora apresentou solicitação 

de ajuda aos docentes para poder gerenciar os recursos do PCF em 

termos de aquisição de materiais e controle de saldo, o que hoje 

fica a cargo da Coordenação. Foi salientado que é necessário 

ajuda do grupo de docentes e de cada docente individualmente, 

uma vez que ninguém tem o controle do saldo individual das 

aquisições e a Coordenação não possui um sistema eficiente de 

controle saldo, o que vem dificultando as aquisições com 

eficiência. Considerando que os recursos deverão ser gastos até 

30/06, faz-se necessário organizar melhor para se proceder aos 

pedidos de compra. Os docentes: Alexandre Maller, Rafael Menolli 

e a mestrando Letícia Saifert se voluntariaram a montar a 

Comissão e estudarem as aquisições e criar um sistema mais 

efetivo para realizar tais gastos. Aprovado. 1.4. Homologação 

dos Planos de Estudo da Turma 2017-2019. Todos os planos de 

estudo foram preenchidos, corrigidos e apresentados. Aprovado. 

1.5. Aproveitamento de disciplinas Turma 2017-2019. Pedidos 

avaliados dos mestrandos: ALAN LAUER - DISCIPLINA: Bases das 

Doenças Tropicais Negligenciadas – Aproveitado. GRACIELA 

FERNANDEZ CALAZANS - DISCIPLINA: Desenvolvimento e Validação de 

Métodos Analíticos aplicados a Fármacos - Aproveitado. DAGOBERTO 

RIVA - DISCIPLINA: - Bases das Doenças Tropicais Negligenciadas. 

Aproveitado. Farmácia baseada em evidências: Revisão Sistemática 

e Meta-análise - Aproveitado. JOÃO HENRIQUE DE SOUZA - 

DISCIPLINA: Toxicidade de medicamentos – Não aproveitado por 

nota inferior ao mínimo requerido para aproveitamento (nota C), 

conforme Regulamento do PCF/UNIOESTE. GRACIELA FERNANDEZ 

CALAZANS - DISCIPLINA: Identificação Estrutural de Compostos 

Orgânicos e Análise Instrumental. Não aproveitado por nota 

inferior ao mínimo requerido para aproveitamento (nota C), 

conforme Regulamento do PCF/UNIOESTE. 1.5 Apreciação de Pedidos 

de co-orientação das turmas 2016-2018 e 2017-2019. Foram 

apresentados os seguintes pedidos de aproveitamento para a Turma 

2017-2019: 1.5.1. Alteração de co-orientador da mestranda 

Gabrielle Racoski Custódio do Prof. Élcio José Bunhak para a 

prof. Dra. Rubiana Mainardes da UNICENTRO: Aprovado. 1.5.2. 

Vanessa Lira: Co-orientação Prof. Bruno Sarmento. Aprovado. 

1.5.3. Alan Lauer: Co-orientação Prof. Luciana Bill Mikito 

Kottwitz. Aprovado. 1.6. Homologação da entrega de final de 

dissertações Turma 2015-2017. Aprovado. 1.7. Apreciação da não 

entrega da versão final da dissertação dentro do prazo – Jéssica 

Aparecida Coelho. Foi comentada a situação da mestranda, que não 

teria entregado a versão final por estar aguardando resultados 

para incluir em seu artigo a ser submetido. A coordenadora 

informou a mestranda que a inclusão de dados no artigo não 

impede a submissão da dissertação com o conteúdo defendido a 

provado pela banca e que isso deve ser feito para não atrasar o 

processo de conclusão do mestrado e emissão de diploma. O 

Colegiado discutiu a situação e decidiu dar um prazo de 10 dias 

úteis para que seja entregue a versão final para encaminhamento 



à biblioteca da UNIOESTE. Aprovado. 1.8. Projetos de 

internacionalização para o PCF – Cota de bolsa por 12 meses para 

estudante que trabalhar em nanotecnologia com dedicação 

exclusiva para desenvolver o trabalho experimental e disciplina 

em Portugal. A coordenadora apresentou a proposta para favorecer 

o início dos trabalhos do Prof. Bruno Sarmento como docente 

permanente em 2018 e melhorar a projeção internacional do 

Programa, considerando que haveria a possibilidade de um 

mestrado sanduíche junto às Instituições onde o Prof. Bruno 

Sarmento atua em Portugal, até que o mesmo conquiste as próprias 

bolsas por meio de projetos financiados. A bolsa seria concedida 

como cota especial para um aluno do Professor no ano de 2019, 

quando for realizada a parte experimental do trabalho. Foram 

discutidos pelo colegiado os prós e contras da proposta, 

enfatizando o mérito estudantil na conquista da bolsa e não o 

favorecimento de um docente em detrimento dos demais colegas que 

deveriam ter alunos com dedicação exclusiva. Os representantes 

dos alunos apresentaram seu voto contrário à proposta, afirmando 

que este direito a bolsa deve ser garantido para todos, por 

mérito estudantil, independente do orientador. O colegiado 

discutiu a matéria e concluiu pela não aprovação da proposta da 

Coordenação e indicação de que o professor Bruno deverá por meio 

de editais nos quais, como membro efetivo do Programa, ele 

poderá participar, e pleitear seus próprios financiamentos, 

assim como os demais docentes do Programa. 2.0. COMUNICAÇÕES: 

2.1. Apresentação de propostas da Chapa Consolidação – 2017-

2019. A Chapa composta pelos Professores Luciana Fariña e 

Alexandre Maller apresentou as principais propostas de 

consolidação das atividades já realizadas no PCF, e também novos 

atividades para melhoria e fortalecimento do curso em busca do 

doutorado. Entre elas estão: a busca por atividades e 

financiamentos para internacionalização do Programa, ações para 

consolidação das atividades já realizadas e implantação do 

doutorado. 2.2. Acesso ao sistema stricto. O acesso ao sistema 

stricto foi suspenso em função do vencimento do prazo dos 

docentes cadastrados de forma automática pela PRPPG. 2.3. Início 

do ano letivo 2017 no PCF. O semestre letivo 2017 foi iniciado 

dia 01 de abril com a aula Magna e seguirá calendário normal 

aprovado em Colegiado. 2.4. Planos de estudo. Os planos de 

estudo foram apresentados conforme solicitação e foi explicado 

para os professores o processo de elaboração e aprovação do 

plano de estudos pelos alunos e professores respectivamente. 

2.5. Matrículas. Foi explicado como ocorreu o processo de 

matrícula e esclarecimento aos professores para auxiliar a 

orientação dos mestrandos.  2.6. Reunião dos programas com a 

PRPPG. Foi explicado ao Colegiado a respeito da participação da 

coordenadora e assistente do Programa na Reunião convocada pela 

PRPPG a respeito do PROAP. Foi esclarecido de que não haverá 

remanejamento e que os recursos terão que ser gastos até dia 

30/06, prazo de encerramento dos pedidos do PROAP. Nada mais 

havendo a tratar eu, Luciana Oliveira de Fariña, lavrei esta 

Ata, seguida da lista de presença dos membros que, presentes, 

aprovaram esta Ata.  

 


