
ATA nº08/2019 - EDITAL Nº08/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA PCF/UNIOESTE 

Aos dezoitos dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove 

reuniram-se os membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Farmacêuticas, às quatorze horas, no miniauditório III por 

videoconferência com as docentes do campus de Toledo, para a reunião 

ordinária, sob a coordenação do Professor Alexandre Maller. Fizeram-

se presentes os docentes permanentes: Élcio José Bunhak, Luciana 

Oliveira de Fariña e Rosemeire Aparecida da Silva Lucca os docentes 

colaboradores: Helder Lopes Vasconcelos, Márcia Regina Simões. 

Também presente o representante discente Jocimar Antonio Camargo. 

Justificaram ausência: Ana Maria Itinose, Andréia Cristina Conegero 

Sanches, Carla Brugin Marek, Eduardo Borges de Melo, José Luis da 

Conceição Silva, Marina Kimiko Kadowaki, Rafael Andrade Menolli, 

Rinaldo Ferreira Gandra, Rita de Cássia Garcia Simão, Thais Soprani 

Ayala. 1.Comunicações: 1.1 Prof. Alexandre informou sobre o PROAP 

remanescente, segundo a Luciene o cálculo ainda não foi feito deve 

demorar uns 10 a 15 dias e assim que estiver tudo certo a PRPPG 

informará os programas de como será feito essa divisão, o prof. 

Alexandre perguntou como será feito a divisão, se a intenção é 

dividir por programa (igualitário) ou deixar na PRPPG e conforme 

demanda vai abatendo do saldo, mas a servidora não pôde dar um 

posicionamento. 1.2 Prof. Alexandre informou sobre o recurso das 

matrículas de alunos especiais (R$171,00) utilização dos recursos 

pela FUNDEP precisa de 3 orçamentos para compra de materiais. 1.3 

Prof. Alexandre falou sobre a Auto Avaliação do programa, esteve em 

reunião na sala do COU com a PRPPG juntamente com alguns palestrantes 

que discutiram algumas questões referentes a auto avaliação, precisa 

inserir um aluno como representante na comissão de auto avaliação, 

o sistema de avaliação do programa vai mudar, será baseado em 

qualidade do que está sendo produzido, não é somente artigo, pode 

ser patente, estudo que mudou resolução, qualidade do aluno formado, 

avaliar o egresso, como está evoluindo, formação desse aluno, como 

sugestão o programa de biociências já tem formulário de avaliação, 

como aplicação do formulário fofa, esse formulário pode ser 

utilizado para auto avaliação em diferentes dimensões, estrutura, 

disciplinas formação, egressos, professor e criar indicadores para 

cada dimensão e depois fazer análise dos dados, gerar um gráfico 

será utilizado para computar o sucesso do programa, dimensões que 

sugeriram, estrutura, processo e resultado, os egressos, os 

docentes, os discentes e os técnicos administrativos que responderão 

os formulários com os indicadores, isso tudo será feito pela comissão 

de auto avaliação. 1.4 Prof. Alexandre falou sobre as disciplinas 

transversais que são disciplinas oferecidas pela UFPR para os 

diferentes programas do estado do Paraná, estas disciplinas podem 

ser cursadas pelos discentes dos programas, elas são oferecidas a 

distância no momento em que são transmitidas, disciplinas para o 1º 

semestre de 2020 metodologia em pesquisa, fundamentos da estatística 

e inovação e empreendedorismo, a PRPPG quer informações dos 

programas os alunos que irão fazer estas disciplinas. 2 Pauta: 2.1 



Justificativas de ausência: Aprovado; 3 Inclusões: inclusões de 

pauta: Aprovado; 4. Aprovação da Ata nº07/2019 – Aprovada. 5. 

Proposta para o novo processo de seleção sem prova escrita, somente 

análise de currículo: Aprovada. 6. Aprovação do Edital nº 13/2019 – 

PCF seleção de alunos regulares para o ano letivo de 2020 – turma 

2020-2022: Aprovado. 7 Aprovação da proposta do calendário do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas para o ano 

letivo de 2020: Aprovado. 8. Aprovação do Relatório Final de Estágio 

em Docência ano letivo 2019: Discente: Andrezza Gambelli Lucas Costa 

Nascimento, Orientadora: Marina Kimiko Kadowaki, disciplina: 

Biotecnologia Microbiana, Curso Farmácia, docente supervisor: Marina 

Kimiko Kadowaki; Discente: Gabriela Furlaneto Sanchez de Sousa, 

Orientadora: Marina Kimiko Kadowaki, disciplina: Prática de 

Bioquímica, Curso Fisioterapia, docente supervisor: Thaís Duarte 

Bifano; Discente: Keitia Couto dos Santos, Orientadora: Sônia de 

Lucena Mioranza, disciplina: Parasitologia, Curso Medicina, docente 

supervisor: Sônia de Lucena Mioranza; Discente: Samuel Angelo 

Zismann, Orientador: José Luis da Conceição Silva, disciplina: 

Bioquímica, Curso Odontologia, docente supervisor: Thaís Duarte 

Bifano: Aprovado. 9 Aprovação do requerimento do exame geral de 

qualificação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciências 

Farmacêuticas – Turma 2018; Discente: Dayane Bassotto da Costa, 

Orientadora: Sônia de Lucena Mioranza – 11/10/2019, sala B104 (62) 

Ad referendum; Discente Grasiela Facco, Orientador: Élcio José 

Bunhak – 29/10/2019, sala A216 (39); Discente: Bruna Aparecida dos 

Santos Marubayashi, Orientadora: Luciana de Oliveira Fariña – 

12/11/2019, sala B104(62); Discente: Jennifer Alexandra Castanho 

Friedrich, Orientadora: Luciana de Oliveira Fariña – 13/11/2019, 

sala A223(46); Discente: Thais Facio Gregório, Orientadora: Luciana 

de Oliveira Fariña – 04/12/2019, sala B104(62): Aprovado. 10. 

Solicitação para indicação de Co-Orientação no Programa de Pós-

graduação em Ciências Farmacêuticas: Discente Jaqueline Heck, 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca, Co-

orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria luiza Fernandes Rodrigues: 

Aprovada.11. Solicitação de regime domiciliares para a disciplina 

de espectroscopias aplicadas à caracterização de biomoléculas, 

Docente: Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca: Discente Jaqueline 

Heck, Orientadora: Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca: RETIRADO 

DE PAUTA; 12 Aprovação de Plano de Ensino para o 2º semestre de 2019 

do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciências 

Farmacêuticas: Disciplina: PCF 369 - Seminários em Ciências 

Farmacêuticas II, Docente: Luciana Oliveira de Fariña, Disciplina: 

PCF 374 - Substâncias e Organismos Bioativos com Potencial Aplicação 

em Saúde, Docente: Luciana Oliveira de Fariña: Aprovado; 13 

Substituição de Representante de Turma no Colegiado do Mestrado PCF: 

Discente Emercy de Miranda será substituída pelo Discente: Jocimar 

Antonio Camargo: 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. 


