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PCF/UNIOESTE 

Aos treze dias do mês de junho 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: 

Eduardo Borges de Melo, José Luis da Conceição Silva, Luciana 

Oliveira de Fariña, Marina Kimiko Kadowaki, Rafael Andrade 

Menolli, Rita de Cássia Garcia Simão, Rosemeire Aparecida da Silva 

Lucca e PNPD Thaís Soprani Ayala. Também presente os 

representantes discentes Leonardo Paixão da Silva e Emercy de 

Miranda. Justificaram ausência: Ana Maria Itinose, Andréia 

Cristina Conegero Sanches, Élcio José Bunhak, Carla Brugin Marek, 

Rinaldo Ferreira Gandra, os docentes colaboradores: Helder Lopes 

Vasconcelos, Márcia Regina Simões e justificou a representante 

discente Hellen Cristina Flôr de Lima Schillo. 1. EXPEDIENTE. 1.1. 

Apreciação da Ata nº04/2019 – Aprovada. 1.2. Solicitação de 

prorrogação de prazo de encerramento das disciplinas para 01 de 

julho: disciplina: PCF-370 Metodologia do Trabalho Científico, 

docente: Prof.ª Dr.ª Luciana Oliveira de Fariña e disciplina: PCF-

368 Seminários em Ciências Farmacêuticas I, docente: Prof.ª Dr.ª 

Ana Maria Itinose: Aprovado. 1.3. Aprovação do Relatório Final da 

colaboradora Prof.ª Dr.ª Juliana Moço Corrêa – Bolsista 

PNPD/CAPES: Aprovado. 1.4. Aprovação “Ad Referendum” da alteração 

de data no calendário de publicação para alunos especiais em 

disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2019 e a data da próxima 

reunião do colegiado de 19/07 para 26/07: Aprovada. 1.5. 

Solicitação de Estágio em Docência do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Farmacêuticas, para o ano letivo de 2019: Discente: 

Juliana Andres Machado Percio disciplina: Química Analítica, Curso 

Farmácia, Orientador: Helder Lopes Vasconcelos: Aprovado. 1.6. 

Solicitação de alteração de título de projeto de pesquisa: 

Discente: Letícia Mara Rasbold, Orientador: Alexandre Maller, 

Título novo: “Cunningamella echinulata: screening enzimático, 

caracterização bioquímica de uma pectinase e aplicação 

biotecnológica”: Aprovado. 1.7. Solicitação de Co-orientação da 

Mestranda Letícia Mara Rasbold em projeto de iniciação científica 

da discente Vitoria Maciel Delai: Aprovado. 1.8. Solicitação de 

reconhecimento de Co-orientação da Mestranda Letícia Mara Rasbold 

em projeto de iniciação científica da discente Maria Eduarda 

Bertaglia Comissio, período de 01/08/2017 à 30/07/2018; 

Solicitação de Co-orientação da Mestranda Ana Paula Pivotto em 

projeto de iniciação científica da discente Marcia Evangelista 

Borges e da Mestranda Maiara Aline Daga em projeto de iniciação 

científica da discente Maria Eduarda Apolinario Schramel: 

Aprovado. 1.9 Homologação de entrega de dissertações turma 2017-

2019: Mestranda: Bruna Larissa Nascimento, título da dissertação: 



“Inibição de Klebsiella pneumoniae carbapenemase por micocinas 

produzidas por Wickerhamomyces anomalus” Orientador: Rinaldo 

Ferreira Gandra; Mestranda: Débora Jackeline de Lima Cherubim, 

título da dissertação: “Atividade antioxidante de sementes de 

Eugenia involucrata DC. E potencial aplicação cosmética” 

Orientadora Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca e Mestrando: 

João Henrique de Souza, título da dissertação: “Avaliação da ação 

Tripanocida e Leishmanicida de extratos de Eugenia pyriforrmis” 

Orientador: Rafael Andrade Menolli: Aprovado 1.10 Solicitação para 

indicação de co-orientação a pedido da orientadora Prof.ª Dr.ª 

Rita Garcia Simão no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas: Discente: Bruna Simioni, Orientadora: Rita de 

Cássia Garcia Simão, Co-Orientadora: Marina Kimiko Kadowaki: 

Aprovado; 1.11 Solicitação de troca de Orientadora da mestranda 

Gabriela Furlaneto Sanchez de Sousa, orientadora: Prof.ª Rita de 

Cássia Garcia Simão para a Prof.ª Dr.ª Marina Kimiko Kadowaki: 

Aprovado; 1.12 – Utilização do saldo Pró-Equipamento 

CAPES/Convênio 018/2017.  2. COMUNICAÇÕES. 2.1. O prof. Alexandre 

Maller informou sobre a Lei Geral das Universidades onde esta Lei 

dispõe sobre os princípios e finalidades da educação superior nas 

Universidades Estaduais do Paraná e institui parâmetros para o 

financiamento de pessoal, distribuição de recursos, criação de 

cursos e normatização de suas estruturas administrativas. Informou 

também sobre a parceria da Capes e Fundação Araucária que juntas 

possuem recursos para ser disponibilizados, mas alguns foram 

cortados, não atendidos pela Capes. A Prof.ª Luciana Oliveira de 

Fariña informou sobre a avaliação que foi instituída em 98 com 

alguns critérios de 7 quesitos de avaliação e em 2007 passou para 

5 critérios, em 2010 continuou 5 só que os números de itens 

diminuíram de 28 itens para 21 e agora está em 18 itens de 

avaliação. E a proposta do grupo de trabalho da Capes foi a partir 

de 2019 os dados enviados passam de 5 para 3 quesitos e os itens 

atuais de 18 passam a 07 mudando o peso. Na última avaliação 

ficamos insuficiente devido a produção intelectual, onde ela passa 

de 70% para 15%, subindo a caracterização do programa o perfil do 

corpo docente, planejamento estratégico, auto avaliação, gestão 

para melhorar a qualidade programa contando 50% da nota, para 

todos ficarem preparados porque o Lattes, vai mudar mais 

informações para serem inseridas nele. Prof. Alexandre informou 

que enviou uma ficha de avaliação para todos os docentes, para 

ser utilizada na comissão de credenciamento e descredenciamento 

de docentes e que essa comissão precisa se reunir antes da viagem 

do seminário de meio termo da Capes. A ficha tinha vários quadros 

onde foram transformados em um quadro geral dividido por docentes 

por Qualis, produção, gerando um gráfico por docente, os que estão 

em verde enviaram planilhas em branco não enviaram ficando zerado. 

O resultado total de artigos no quadriênio de 2017 é de 30 artigos 

sendo que o produto por docente por ano deu meio, lembrando que a 

produção docente por ano para dar um tem que ser no Qualis A1 que 



gera 100 pontos, quando considera B1, B2 para frente precisa 

aumentar a produção de artigo por ano para chegar a 100 pontos. O 

programa não tem nenhum livro publicado, seria interessante 

publicar um livro de metodologia de aula prática para laboratório. 

Informou também que em julho o Colegiado do Mestrado ficará sem 

representante pois o Prof. Rafael e o Prof. Alexandre estão de 

férias 15 dias no mesmo período e se precisar de assinatura em 

documentos encaminhar até o dia 30 de junho, porque as férias 

começam no dia 03 de julho. A Prof.ª Luciana Oliveira de Fariña 

informou sobre o Curso EMI dedicado exclusivamente aos professores 

da universidade, com o propósito de prepará-los para ofertarem 

suas aulas, disciplinas ou palestras em língua inglesa. Informou 

também sobre a Jornada Acadêmica que precisa dos nomes de quem 

irá apresentar as palestras e os temas e os alunos que serão 

indicados, a jornada será nos dias 07, 08 e 09 de outubro. .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. 


