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Aos dezessete dias do mês de maio 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 de reuniões 
do CCMF/CCBS em frente a sala do Colegiado do Mestrado PCF, Campus 
Cascavel, para a reunião ordinária, sob a coordenação do Professor 
Alexandre Maller. Fizeram-se presentes os docentes permanentes: 
Ana Maria Itinose, Andréia Cristina Conegero Sanches, Élcio José 
Bunhak, Luciana Oliveira de Fariña, Marina Kimiko Kadowaki, Rafael 
Andrade Menolli, os docentes colaboradores: Helder Lopes 
Vasconcelos, Márcia Regina Simões e PNPD Thaís Soprani Ayala. 
Também presente os representantes discentes Hellen Cristina Flôr 
de Lima Schillo, Leonardo Paixão da Silva e Emercy de Miranda. 
Justificaram ausência: Carla Brugin Marek, Eduardo Borges de Melo, 
José Luis da Conceição Silva, Rinaldo Ferreira Gandra, Rita de 
Cássia Garcia Simão, Rosemeire Aparecida da Silva Lucca. 1. 
EXPEDIENTE. 1.1. Apreciação da Ata nº03/2019 – Aprovada. 1.2. 
Apreciação da solicitação de estágio em Docência do programa de 
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, para 1º semestre do ano 
letivo de 2019: Discente: Gustavo Coppini, Disciplina Tecnologia 
Farmacêutica, Orientador: Élcio José Bunhak; Discente: Patrícia 
Galhardo Ferrari, Disciplina Tecnologia Farmacêutica, Orientador: 
Élcio José Bunhak; Discente: Géssica Caroline da Silva, Disciplina 
Bioquímica Geral, Orientador: Alexandre Maller: Aprovados. 1.3. 
Apreciação da solicitação de pedido de licença maternidade da 
mestranda Renata Soares da Silva Orientada da Prof.ª Marcia Regina 
Simões: tem direito a 04 meses sem prejuízo ao programa. Aprovado. 
1.4. Apreciação da solicitação de troca de título de projeto de 
dissertação das Discentes Izabela Virgínia Staffen e Fernanda 
Weyand Banhuk: os títulos de projeto de dissertação estão com a 
seguinte redação: Mestranda: Izabela Virgínia Staffen Título: 
”Avaliação das atividades leishmanicida, tripanocida e 
imunomoduladora de extratos de raízes de Lonchocarps cultratus”; 
Mestranda Fernanda Weyand Banhuk Título: “Avaliação das atividades 
leishmanicida, tripanocida e imunomoduladora de extratos de 
semestes de Lonchocarps cultratus”: Aprovada. 1.5. Apreciação da 
solicitação de inclusão de disciplina da PNPD Thaís Soprani Ayala: 
Disciplina: Desenvolvendo a comunicação e a escrita científica no 
mundo acadêmico, e gerenciamento de artigos na plataforma 
Mendeley: Aprovado. 1.6. Aprovação dos horários para o 2º semestre 
de 2019: Aprovado. 1.7. Aprovação do Edital 08/2019 – PCF – 
Abertura de inscrições para Alunos Especiais em Disciplinas 
Ofertadas no 2º semestre de 2019, pelo Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Farmacêuticas nível Mestrado: Aprovado. 1.8. Aprovação 
do Edital 09/2019 – PCF – Abertura de inscrições para Processo 
seletivo de Cadastro de Reserva para Distribuição de Bolsas 
Institucionais entre Discentes Regulares da Turma 2019, pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas nível 



Mestrado: Aprovado. 2. COMUNICAÇÕES. 2.1. A Prof.ª Luciana 
Oliveira de Fariña solicitou que o Sisdem seja realizado junto 
com o Cosimp no ano de 2020, passar na reunião da graduação para 
informar, alguns professores presentes gostariam de fazer parte 
da comissão no próximo Cosimp como colaboradores. Outra 
comunicação da Prof.ª Luciana ano passado no Fórum dos 
Coordenadores apresentaram o pessoal da Clarivate o Prof. Sérgio 
Delarcina gostaria de vir até a Unioeste para ministrar o curso 
da plataforma Integrity Clarivate, na primeira semana de junho no 
dia 04 terça-feira para alunos, professores e os alunos dos outros 
programas da pós-graduação área da saúde. A Prof.ª Luciana em 
conversa com a Larissa coordenadora do programa Paraná Fala Idioma 
o governo mesmo com a contenção de despesas não vai cortar o 
programa, vai ser repaginado, e uma das repaginações para o 2º 
semestre de 2019 e 1º semestre de 2020 é capacitar mais professores 
e os alunos de pós graduação para os exames de proficiência, será 
lançado um programa para capacitar os professores para ministrar 
as aulas em inglês, aulas da pós-graduação, terá um workshop no 
dia 28 de maio e no dia 03 de junho período da manhã mini auditório 
3 explicando como será o programa e os benefícios. O novo Pró-
reitor assumiu a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é o 
Professor Reginaldo Ferreira Santos, a pró-reitoria vai 
disponibilizar um dinheiro para fazer um banner para os Cursos. 
Organização da Jornada e o Encontro de Pesquisa de Pós Graduação 
será nos dias 07, 08 e 09 de outubro solicitamos o apoio de todos 
os professores para se inscrever, convidamos os professores do 
programa que queiram falar da sua linha de pesquisa do programa e 
o Prof. Alexandre Maller falar um pouco do Programa em Ciências 
Farmacêuticas. Professor Alexandre Maller falou do Seminário de 
Extensão da Unioeste recebemos um memorando em que os professores 
dos colegiados dos cursos de farmácia e medicina que tenham 
programas, projetos e prestação de serviços cadastrados na pró-
reitoria de extensão da Unioeste, deverão apresentar na forma de 
comunicação oral no Seminário de Extensão da Unioeste os seus 
projetos, prazo final para submissão dos trabalhos será dia 01 de 
junho e o evento será no período de 12 a 14 de junho na Unioeste 
Campus de Toledo. A coordenação recebeu um memorando da PRPPG em 
relação aos laboratórios multiusuários, todos os laboratórios 
ligados ao programa que receberam financiamento da FINEP ou do 
programa ou da CAPES tem caráter de multiusuário, cada um sabe o 
equipamento que tem no seu laboratório, precisamos organizar as 
informações de todos os laboratórios que tem equipamento 
multiusuário, cada professor que tem equipamento multiusuário em 
seu laboratório precisa enviar para a PRPPG as informações 
regimentais do seu laboratório para utilização desses 
equipamentos.2.2. Outras comunicações. 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. 


