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PCF/UNIOESTE 

Aos treze dias do mês de setembro 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, Carla Brugin Marek, Eduardo Borges de Melo, Élcio 

José Bunhak, José Luis da Conceição Silva, Luciana Oliveira de 

Fariña, Rafael Andrade Menolli, Rinaldo Ferreira Gandra, Rosemeire 

Aparecida da Silva Lucca os docentes colaboradores: Helder Lopes 

Vasconcelos, Márcia Regina Simões. Também presente os representantes 

discentes Hellen Cristina Flôr de Lima Schillo, Leonardo Paixão da 

Silva e Emercy de Miranda. Justificaram ausência: Andréia Cristina 

Conegero Sanches, Marina Kimiko Kadowaki, Rita de Cássia Garcia 

Simão. 1.Comunicações: Programa de mobilidade da rede Zicosur Fase 

II serão financiadas por meio da concessão de apoio financeiro, a 

universidade de destino será responsável pelos gastos de alojamento 

e manutenção dos docentes e a universidade de origem se encarregará 

das passagens rodoviárias ou aéreas de ida e volta dos indivíduos 

designados para realizar as internacionalizações; cada projeto deve 

se concentrar em uma área ou áreas correlatas, atendendo os seguintes 

requisitos: envolver a instituição de pesquisa e/ou ensino superior 

cadastrada na Rede Zicosur; caráter inovador, explicitando as 

vantagens do projeto; duração é de 07 a 15 dias com tramitação final 

até o prazo máximo de 1 mês antes da data planejada da viagem. O 

prof. Alexandre informou sobre a suspensão, a partir de setembro 

2019, do cadastramento de novos bolsistas e a alteração de vigência 

das bolsas e taxas escolares atualmente utilizadas. Prof. Alexandre 

informou sobre a desistência da aluna Patricia Galhardo Ferrari, não 

tem tempo para se dedicar o suficiente ao mestrado. 2 Pauta: 2.1 

Justificativas de ausência: Aprovado; 3 Inclusões: inclusões de 

pauta: Aprovado; 3.1. Aprovação da Ata nº07/2019 – Aprovada. 3.2. 

Aprovações dos Projetos turma 2019-2021: “Utilização de marcadores 

de função renal e hipercalemia como ferramenta de busca de fatores 

que predispõe a ocorrência de eventos adversos” - Discente Rafaela 

Sonsim de Oliveira Pellissari; “Avaliação da atividade tripanocida 

de extratos das folhas de Cecropia pachystachya TRÉCUL” – Discente 

Maiara Aline Daga: Aprovada. 3.3. Solicitação de licença 

maternidade: Discente Rafaela Sonsim de Oliveira Pellissari, 

Orientadora: Andréia Cristina Conegero Sanches: Aprovado. 3.4 

Solicitação de Estágio em Docência do Programa de Pós-Graduação em 

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

Wevellen Canola Perin Bonsere, Orientadora: Sônia de Lucena 

Mioranza, Disciplina: Parasitologia, Curso Enfermagem, Docente 

supervisor: Sônia de Lucena Mioranza; Discente: Jocimar Antônio 

Camargo, Orientadora: Ana Maria Itinose, Disciplina: Toxicologia, 

Docente supervisor: Carla Brugin Marek: Aprovado. 3.5. Aprovação do 



Relatório Final de Estágio em Docência ano letivo 2019: Discente: 

Mariana Barizon Saraiva, Orientadora: Luciana Oliveira de Fariña, 

disciplina: Alimentos e saúde, Curso Farmácia, docente supervisor: 

Luciana Oliveira de Fariña: Aprovado. 3.6 Aprovação de Plano de 

Ensino para o 2º semestre de 2019 do Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu em Ciências Farmacêuticas; Docente: Prof. Dr. Rinaldo 

Ferreira Gandra, PCF 375 – Caracterização genotípica e fenotípica 

de fungos patogênicos: Aprovado. 3.7. Aprovação da alteração do 

calendário para o 2º semestre de 2019: no dia 19 de julho a reunião 

foi cancelada, devido à greve; 12 de agosto início do 2º semestre 

letivo de 2019; 16 e 19 de agosto matrícula dos estudantes especiais 

do 2º semestre de 2019; 12 de setembro prazo final para pedidos de 

estágio em docência – 2º semestre de 2019; 27 de setembro prazo 

final para entrega dos relatórios de estágio em docência do 1º 

semestre de 2019; 27 de setembro prazo para adequações dos planos 

de estudo das turmas do PCF; 11 de novembro prazo final para 

apresentação do projeto de pesquisa da dissertação para Turma 2019 

ao colegiado do curso (enviar cópia por e-mail para a secretaria do 

PCF contendo título, resumo, e palavras-chave); 06 de dezembro 

encerramento do 2º semestre de 2019; 12 de dezembro prazo final para 

entrega dos relatórios de estágio em docência 2º semestre 2019, 13 

de dezembro reunião ordinária do colegiado, entrega dos diários de 

classe de disciplinas do 2º semestre, café de confraternização pelo 

encerramento das atividades letivas 2019 do PCf (logo após a 

reunião): Aprovado. 3.8. Adequação de horários para o segundo 

semestre de 2019: Segunda – feira: Manhã Seminários em ciências 

farmacêuticas II (L1 e L2) Profa. LUCIANA FARIÑA 12 de agosto 14, 

21 de outubro 04, 11, e 18 de novembro Substâncias e organismos 

bioativos com potencial aplicação em saúde (L1) Profa. LUCIANA 

FARIÑA 16, 30 de setembro; Terça-feira: Manhã: Tópicos especiais em 

Ciências Farmacêuticas II: redação de artigo científico - 

planejamento, elaboração e gerenciamento de artigos na plataforma 

Mendeley (L1 e L2) Profa. THAIS 13,20,27 de agosto 03 de setembro 

10, 17 setembro; Tarde: Espectroscopias aplicadas à caracterização 

estrutural de biomoléculas (L2) Profa. ROSE 27 de agosto 03, 10, 

17, 24 de setembro 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro 05 e 12 de novembro 

19, 26 novembro e 03 dezembro; Quarta-feira: Manhã: Modelagem 

molecular e planejamento racional de fármacos (L2) Prof. EDUARDO 29 

de agosto 04, 11, 18, 25 de setembro 02, 09, 16, 23, 30 de outubro 

06, 13 de novembro 20, 27 novembro, 04 e 11 dezembro; Tarde: Métodos 

de análise e validação de processos aplicados à pesquisa e 

desenvolvimento de fármacos e medicamentos (L2) Prof. HELDER 28 de 

agosto 4,11,18,25 de setembro 2,9,16,23 e 30 de outubro 06,13 de 

novembro 20, 27 novembro e 04 dezembro; Quinta-feira: Manhã: Tópicos 

especiais em Ciências Farmacêuticas II: redação de artigo científico 

- planejamento, elaboração e gerenciamento de artigos na plataforma 

Mendeley (L1 e L2) Profa. THAIS 15 e 22 agosto, Biologia molecular: 

aplicações em Ciências Farmacêuticas (L1) Prof. JOSÉ LUÍS 12, 19, 

26 de setembro 03, 10, 17,24, 31 de outubro 07 novembro; Tarde: 



Biologia molecular: aplicações em Ciências Farmacêuticas (L1) Prof. 

JOSÉ LUÍS 12, 19, 26 de setembro 03, 10, 17,24, 31 de outubro 07 

novembro; Sexta – feira: Manhã: Substâncias e organismos bioativos 

com potencial aplicação em saúde (L1) Profa. LUCIANA FARIÑA 20, 27 

de setembro 18 de outubro 08 de novembro 22 novembro, Tarde: 

Substâncias e organismos bioativos com potencial aplicação em saúde 

(L1) Profa. LUCIANA FARIÑA 23 de agosto 20, 27 de setembro 04, 18,25 

de outubro 22 de novembro 29 novembro: Aprovado. 3.9. Aprovação da 

solicitação de alteração dos projetos de pesquisa de dissertação: 

Discente: Thais Facio Gregório, Título novo: “Tratamento da diabetes 

a partir de análogos da GLP-1 obtidos por nanotecnologia: uma revisão 

sistemática” orientadora: Luciana Oliveira de Fariña; Discente: 

Jennifer Vieira Castanho Freidrich, Título novo: “Avaliação de 

evidências clínicas no uso de probióticos em doenças autoimunes 

gastrointestinais: revisão sistemática” orientadora: Luciana 

Oliveira de Fariña; Discente Ana Luiza de Oliveira – turma 2018, 

Título novo: “Avaliação da utilização do protocolo de avaliação das 

intoxicações crônicas por agrotóxicos (SESA – Paraná) para análise 

de exposição infantil à agrotóxicos em crianças de um assentamento 

em Cascavel, Paraná” orientadora: Carla Brugin Marek: Aprovada.4.0 

Aprovação da Solicitação de defesa de Dissertação do programa de 

Pós-Graduação stricto sensu em Ciências Farmacêuticas: Mestranda 

Jackeline Raquel Schmucker, Orientador: Prof. Dr. Helder Lopes 

Vasconcelos – 27/09/2019 – 14:00 Sala A212 (35); Mestrando: Sérgio 

Luiz Gongoleski Júnior, Orientador: Helder Lopes Vasconcelos – 

30/09/2019 – 14:00 Sala B104 (62): Aprovado. 4.1 Aprovação 

condicional dos projetos do Zicosur: Profª. Drª. Andréia Cristina 

Conegero Sanches e Profª. Drª. Luciana Oliveira de Fariña: Aprovado 

(condicionado a entrega do projeto conforme edital do Zicosur). 4.2 

Discussão disciplina de Seminários II alguns alunos procuraram a 

coordenação do mestrado para esclarecer a forma de avaliação da 

disciplina de Seminários II, antes a forma de avaliação era feita 

diferente quem ministrava a disciplina era o Prof. Alexandre, a 

avaliação era feita junto com aluno e orientador, onde selecionava 

um artigo de alto fator de impacto ou alto Qualis da área de 

interesse onde era feita a revisão bibliográfica que serviria para 

a própria dissertação e o aluno apresentaria na forma de seminário. 

A Profª. Luciana Oliveira de Fariña informou que a disciplina é 

autônoma do professor que a ministra, não temos um modelo, não temos 

um plano de ensino padrão. A  Prof.ª Luciana Oliveira de Fariña 

trouxe uma nova ideia para a disciplina, a proposta é a partir do 

tema da dissertação de cada aluno, pegar a revisão bibliográfica, 

que é a primeira parte da dissertação que precisa de fundamentação 

teórica, e fazer um artigo de revisão em cima da fundamentação 

teórica dando enfoque dentro do tema da pesquisa e submeter a algum 

periódico (revista científica). A construção do artigo seria 

avaliada pelo orientador junto com a docente da disciplina e depois 

haveria uma coautoria partilhada. O aluno para ser aprovado na 

disciplina teria que cumprir todos os requisitos e o último seria a 



submissão do artigo em revista científica, em tempos atrás foi 

proposto algo parecido com a ideia da Profª Luciana Oliveira de 

Fariña. Encaminhamentos: retirar o aceite que a docente da 

disciplina seja coautora do artigo, retirar obrigatoriedade do 

Qualis e incluir a possibilidade de publicar capítulo de livro: 

Aprovado. 2. Outras comunicações. Nada mais havendo a tratar eu, 

Janete Grando Ribeiro, Assistente deste mestrado, lavrei esta Ata, 

seguida da assinatura dos membros que, presentes, aprovaram–na. 


