
ATA nº09/2018 - EDITAL Nº09/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

PFC/UNIOESTE 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

reuniram-se às treze horas e trinta minutos na Sala de reunião 

CCBS/CCMF, no prédio de ciências, terceiro piso – Campus 

Cascavel, para a reunião ordinária, sob a coordenação da 

Professora Luciana Oliveira de Fariña. Fizeram-se presentes os 

docentes permanentes: Alexandre Maller, 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, Rita de Cássia Garcia Simão, 

Rinaldo Ferreira Gandra, os docentes colaboradores: Helder Lopes 

Vasconcelos e Sônia de Lucena Mioranza. Também presente a 

representante discente Hellen Cristina Flôr de Lima Schillo. 

Justificaram ausência: Élcio José Bunhak, Márcia Regina Simões, 

Rosemeire Aparecida da Silva de Lucca e a representante discente 

Letícia Saifert Picoli e a colaboradora bolsista PNPD Juliana 

Moço Corrêa. Não compareceu: Maurício Ferreira da Rosa. 1. 

EXPEDIENTE. 1.1. Apreciação da Ata nº08/2018 – Aprovada. 1.2. 

Apreciação do Relatório final de Estágio em docência – Turma 

2018 – Aprovado. 1.3. Apreciação dos projetos de dissertação – 

Turma 2018 – Aprovados. 1.4. Calendário Acadêmico do PCF 2019:  

Aprovado. 1.5. Apreciação de pedidos de disciplinas 

complementares – disciplinas não ofertadas – Sistema Stricto -

PCF413-Apresentação de Trabalho em eventos nacionais ou 

internacionais I: Bruna Aparecida dos Santos Marubayashi, 

PCF1459-Tópicos especiais em Ciências farmacêuticas: Atividades 

Integradas em Ciências Farmacêuticas: Bruna Larissa do 

Nascimento, Débora Jackeline de Lima Cherubim Sérgio Luiz 

Gongoleski Júnior - Aprovado. 1.6. Bolsa Pós-Doutorado 2019 – A 

colaboradora “pós-doc” Juliana finda sua bolsa em março/2019, 

será lançado edital para as duas linhas de pesquisa, mas sem 

especificar a linha de projeto, será escolhido pelo melhor 

currículo. Os docentes Andréia, Alexandre, Marina, José Luis, 

Luciana tem interesse em orientar, será avisado aos demais 

docentes. INCLUSÃO DE PAUTA: a. Pedido de Prorrogação de prazo 

de defesa dos mestrandos Jackeline Raquel Schmucker e Sérgio 

Luiz Gongoleski Júnior – Aprovado – o prazo foi prorrogado até 

30 de setembro de 2019. b. Desligamento do discente Dagoberto 

Riva – o discente comunicou que desistiu do curso - Pedido 

aceito. c. Apreciar a reversão dos valores pagos pelos alunos 

especiais para o professor responsável pela disciplina. Os 

recursos serão gastos com materiais para os professores 

permanentes ou colaboradores e gastos com 

diárias/alimentação/hospedagem para professor convidado - 

Aprovado. d. Pedido de Co-orientação da Mestranda Fernanda 

Carolina Ribeiro dos Santos – Co-orientador Osmar dos Reis 

Antunes Júnior – Aprovado. 2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Processo 

seletivo 2019 – encaminhar as questões da prova para o e-mail 



pessoal da coordenadora; as notas serão ponderadas pela maior – 

50%; 2.2. Relatório 7ºCOSIMP: Certificados dos monitores já 

estão on-line, não foi fechada a parte contábil ainda, foi gasto 

todo o recurso vindo da Fundação Araucária; 312 trabalhos, 38 

palestrantes, 400 inscritos – certificados estão disponíveis on-

line; os certificados da comissão organizadora serão fornecidos 

posteriormente. Os valores advindos do congresso poderão ser 

gastos ponteiras, adaptadores, HDMI, VGA, Curso de metodologias 

ativas e organização da 1ª Semana Pedagógica de Farmácia – 04 a 

07/02/2019. 2.3. Edital de professor visitante estrangeiro: 

convite para Professor Professor Gabriel Vinderola – Argentina. 

2.4. Coleta Capes 2019 – foi pedido a colaboração de todos para 

atualizarem o Lattes, preencher os eventos que participaram com 

todas as informações, produções completas com os autores, 

artigos publicados até início de fevereiro - página inicial e 

final. 2.5. Sucessão da Coordenação do colegiado do Mestrado – a 

partir de 22/04/2019 – irá concorrer o Prof. Alexandre e Edital 

será aberto em fevereiro. 2.6 Entrega dos diários de das 

disciplinas do segundo semestre – a coordenadora comunicou que 

os diários foram entregues. 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. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


