
 

ATA nº08/2018 - EDITAL Nº08/2018 – CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 

ORDINÁRIA PFC/UNIOESTE 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 ordinária, sob a coordenação da Professora 

Luciana Oliveira de Fariña. Fizeram-se presentes os docentes 

permanentes: Ana Maria Itinose, Andréia Cristina Conegero 

Sanches, Carla Brugin Marek, Marina Kimiko Kadowaki, José Luis 

da Conceição Silva, Rita de Cássia Garcia Simão, Rinaldo 

Ferreira Gandra, Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca (por 

vídeo conferência com Toledo); os docentes colaboradores: Helder 

Lopes Vasconcelos, Márcia Regina Simões (por vídeo conferência 

em Toledo); colaboradora bolsista PNPD: Juliana Moço Corrêa. 

Também presente a representante discente Hellen Cristina Flôr de 

Lima Schillo. Em férias: Élcio José Bunhak. Justificaram 

ausência: Alexandre Maller, Rafael Andrade Menolli, Sônia de 

Lucena Mioranza e a representante discente Letícia Saifert 

Picoli. Não compareceram: Eduardo Borges de Melo e Maurício 

Ferreira da Rosa. 1. EXPEDIENTE. 1.1. Apreciação da Ata 

nº07/2018 – Aprovada. 1.2. Abertura do Processo Seletivo para 

Mestrado - Tuma 2019 – aprovada, cada professor orientará pelo 

menos um aluno. Prova de Inglês: não será mais feita, será 

exigido do mestrando o exame “My English Online” e, caso o aluno 

não atinja uma competência mínima no idioma inglês, o mesmo será 

orientado para realizar o curso Paraná Fala Inglês ou Inglês sem 

Fronteiras. Será mantida a carta de indicação/interesse que o 

candidato terá que entregar junto com a documentação exigida. A 

prova específica será composta de nove temas: Farmacologia, 

Bioquímica, Toxicologia, Química Medicinal, Química Analítica, 

Microbiologia, Imunologia, Bromatologia e Tecnologia 

Farmacêutica. Cada tema terá duas questões, sendo uma de 

múltipla escolha e outra dissertativa, sendo indicada 

bibliografia específica. 1.3. Apreciação do Relatório Final de 

Estágio em docência – 6ª Turma – Fernanda Carolina Ribeiro dos 

Santos – Aprovado; 1.4. Apreciação da situação de matrícula 

extemporânea em 02 disciplinas eletivas da aluna especial 

Jaqueline Heck, devido a falhas no Sistema Stricto – Aprovada: a 

aluna vai cursar como aluna especial as disciplinas PCF 1706 - 

Tópicos Especiais em Ciências Farmacêuticas I: Microrganismos 

Probióticos em Alimentos e Suplementos Farmacêuticos e PCF 1707 

- Tópicos Especiais em Ciências Farmacêuticas I: 

Bionanotecnologia, Formulação e Direcionamento de Fármacos em 

Biointerfaces; 1.5. Solicitação de aproveitamento da disciplina 

Abordagem de Sistemas de Liberação Convencional e modificada de 

fármacos pela mestranda Priscila Debastiani Barros -  Aprovada. 

2. COMUNICAÇÕES. 2.1. 7º COSIMP: 378 inscritos. 2.2. Edital Pró-

equipamentos CAPES/Fundação Araucária: A submissão eletrônica 



deve ser feita até 29/10 e o valor será de até cento e cinquenta 

mil reais por instituição, o pedido deve ser enviado até dia 10 

de outubro. 2.3. Outros assuntos: a) Manifestação na frente da 

Catedral no centro da cidade de Cascavel com muitos alunos e 

professores do curso de Farmácia; b) Será comprada ração para os 

animais de experimentos dos alunos do mestrado, o valor será 

rateado e o PCF pagará R$ 1.770,00. Inclusão de Pauta – Item 

2.4. Na Comissão de Credenciamento será incluída a professora 

Rita de Cássia que colaborará na avaliação do currículo Lattes 

de cada professor, qualitativa e quantitativamente. Cada 

professor deverá fazer sua autoavaliação em função dos índices 

exigidos pela CAPES e apresentar na primeira reunião de 2019.  

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. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


