
ATA nº07/2018 - EDITAL Nº07/2018 – CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA PFC/UNIOESTE 

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 

reuniram-se às treze horas e trinta minutos no Mini Auditório 

III – Campus Cascavel, em vídeo conferência com o campus de 

Toledo para a reunião extraordinária, 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, 

Marina Kimiko Kadowaki, Rafael Andrade Menolli, Rinaldo Ferreira 

Gandra, Rita de Cássia Garcia Simão, Rosemeire Aparecida da 

Silva de Lucca (por vídeo conferência com Toledo); os docentes 

colaboradores: Márcia Regina Simões (por vídeo conferência em 

Toledo) e Sônia de Lucena Mioranza; Também presente a 

representante discente Hellen Cristina Flôr de Lima Schillo. 

Justificaram ausência: Carla Brugin Marek, Élcio José Bunhak, 

José Luis da Conceição Silva, colaboradora bolsista PNPD: 

Juliana Moço Corrêa e a representante discente: Letícia Saifert 

Pícoli. Ausentes: Helder Lopes Vasconcelos e Maurício Ferreira 

da Rosa. 1. EXPEDIENTE. 1.1. Apreciação da Ata nº06/2018 – 

Aprovada. 1.2. Apreciação do pedido de Bancas de Qualificação: 

Vanessa Lira: aprovado; Sérgio Luiz Gongoleski Junior: aprovado; 

Jackeline Raquel Schumücker: aprovado; Alan Lauer: aprovado.  

1.3. Apreciação do pedido de prorrogação de prazo de 

Qualificação dos mestrandos Dagoberto Riva: Aprovado, com prazo 

até 26 de novembro, e Simona Renz Baldin: Aprovado, com prazo 

até 12 de novembro. 1.4. Apreciação do Relatório de Estágio em 

Docência: Dayane Bassotto da Costa – Aprovado. 2. COMUNICAÇÕES: 

2.1. Congresso ABCF: foi comentado a necessidade dos docentes se 

filiarem à associação para fortalecimento dos cursos de pós-

graduação uma vez que o fórum de coordenadores passou a ser uma 

instância colegiada da ABCF. 2.2. Fórum dos coordenadores de 

Programas de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas: o fórum 

foi apresentado como uma instância colegiada da ABCF que está 

adequado às áreas do CNPq e da CAPES com apoio aos programas de 

pós-graduação do país; estavam representados 42 programas com os 

coordenadores e/ou vice coordenadores; foi informado que neste 

quadriênio será avaliado também os egressos dentro da Avaliação 

quadrienal CAPES. 2.3. 7º COSIMP: foi comunicado que há uma 

inscrição pequena de alunos do mestrado e de professores no 

evento; poucas instituições apoiando; houve o pedido para os 

professores se inscreverem e estimular todos os alunos também a 

se inscreverem, foi comentado da prorrogação do prazo até 23 de 

setembro para inscrição de trabalhos e desconto nas inscrições; 

2.4. Edital Pós-Doc da Fundação Araucária: está aberto até o 

final de outubro e podem se inscreverem profissionais docentes 

ou não docentes com ou sem vínculo com universidades para 

realizar o pós-doc em instituições públicas a nível nacional 

somente. 2.5. Edital Universal CNPq: está aberto até dia 15/09, 



porém serão poucas as verbas para financiamento de projetos, 

conforme informado pelo CNPq durante o Congresso da ABCF; as 

bolsas subutilizadas por falta de aluno poderão ser 

redistribuídas para outros programas; 2.6. Instrução de serviço 

nº001/2018 – PRAF: nova instrução para pedido de viagens e 

transporte pela Reitoria; 2.7. Reunião 23/08 com a Diretoria 

Executiva da Fundação Araucária: foi comentado que houve 

devolução de 29% por ineficiência de uso dos recursos e que os 

programas e pesquisadores devem aprimorar o uso dos recursos 

para evitar devoluções em projetos e pelo PROAP; 2.8. Portaria 

CAPESes nº 206/2018 e 182/2018: foram comentadas para 

conhecimento dos presentes sobre a obrigatoriedade de citação da 

CAPES nos trabalhos e artigos apresentados e publicados e também 

da nova resolução para submissão de novas APCNs; 2.9 Outros 

assuntos: as compras do PROAP estão sendo processadas, e ainda 

encaminharemos pedidos nas rubricas de tradução, para que a 

reitoria verifique a possibilidade de uso de recursos de 

devolução de outros programas. 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. 

 

 

    

 

 

 


