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Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito 

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

CCMF/CCBS, para a reunião ordinária no Prédio de Ciências o 

Colegiado 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, Eduardo 

Borges de Mello, Élcio José Bunhak, Marina Kimiko Kadowaki, Rita 

de Cássia Garcia Simão, Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca (por 

Skype – em Toledo), os docentes colaboradores: Helder Lopes 

Vasconcelos, Sônia de Lucena Mioranza, as representantes discente 

Hellen Cristina Flôr de Lima e Letícia Saifert Pícoli (por Skype 

– em Toledo), a colaboradora bolsista PNPD: Juliana Moço Corrêa. 

Em Licença: Márcia Regina Simões. Justificaram ausência: Carla 

Brugin Marek, José Luis da Conceição Silva, Rafael Andrade 

Menolli; ausentes: Maurício Ferreira da Rosa e Rinaldo Ferreira 

Gandra. 1. Expediente. 1.1. Apreciação da Ata nº02/2018 - 

Aprovada. 1.2. Apreciação do pedido de aproveitamento de 

disciplinas cursadas como aluno especial - Grasiela Facco. 

Disciplinas: a. Tópicos especiais em Ciências Farmacêuticas: 

Técnicas para estudo de substâncias biologicamente ativas – dois 

créditos; b. Nanotecnologia Farmacêutica aplicada à formulação de 

novos medicamentos – um crédito; c. Bionanomateriais e interfaces 

em sistemas biológicos – um crédito- Aprovado. 1.3. Apreciação 

do pedido de abono de 15 minutos de presença na disciplina de 

Seminários em Ciências Farmacêuticas I a pedido da mestranda 

Cristiane Daniel: não aprovado. Sugeriu-se que as disciplinas de 

15 horas sejam divididas em 5 dias de 3 horas. A docente da 

disciplina tem autonomia para determinar o desfecho da situação 

com a estudante; 1.4. Relatório da produção técnica do Coleta 

CAPES 2017. Foi apresentada a tabela, feita pela coordenação da 

produção Coleta Sucupira 2017; foi pedido aos docentes que se 

atentem quanto ao preenchimento da Plataforma Lattes – CNPq. 1.5. 

Apreciação do pedido de reconsideração de requisito para andamento 

de processo de emissão de diploma da 4ª Turma, ingressante em 

2016: foi lido o documento assinado pelos mestrandos protocolado 

à coordenação, foram lidos os artigos da Resolução que tratam 

deste assunto e ficou “Aprovado” que para que se dê andamento ao 

processo de emissão do diploma será necessário somente a 

apresentação do comprovante da submissão do artigo para uma 

revista ou periódico. Inclusão de pauta: Pedido de Solicitação de 

defesa de dissertação da Turma 2016-2018 – Mestranda Priscila Da 

Caz, dia 14/05/2018 – 9h – Aprovado.  Comunicações: 1.1 Conclusão 

do envio de informações da Plataforma Sucupira: foi enviado com 

sucesso duas horas antes do tempo limite. 1.2 PROAP 2017 e 2018: 



foi informado que os pedidos de compras devem ser encaminhadas 

com a maior brevidade possível e que ainda está sendo aguardada a 

liberação do recurso 2018. 1.3 Organização COSIMP: os trabalhos 

serão retomados a partir do mês de maio. 1.4 Outros assuntos. Nada 

mais havendo a tratar eu, Emercy de Miranda, assistente deste 

mestrado, lavrei esta Ata, seguida da lista de presença dos 

membros que, presentes, aprovaram–na. 

  

 

 


