
 1 

 
 
 
 
 

 
 

ATA DA 146ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  
Ata da 146ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas (PPG CiPharma) realizada no dia 06 de maio de dois mil e vinte, com 2 

início às 10 horas por videoconferência. Participaram os professores Jacqueline de 3 

Souza, Dênia Antunes Saúde Guimarães, Leonardo Máximo Cardoso, Gisele Rodrigues 4 

da Silva, a representante discente Marina Guimarães Carvalho e o representante dos 5 

TAE´s Hygor Mezadri. I) ORDEM DO DIA. 1) Posicionamento do CiPharma quanto a 6 

Portaria 55 da CAPES. A Profa. Jacqueline encaminhou aos membros do Colegiado a 7 

Portaria nº 55 da CAPES, que trata da possibilidade de prorrogação das bolsas de 8 

mestrado e doutorado em até 3 (três) meses. A professora esclareceu que as decisões 9 

sobre prorrogações deverão ser muito bem pensadas pelo Colegiado, pois refletirão 10 

futuramente nas substituições das bolsas, nas datas dos processos seletivos, ingressos 11 

de novos discentes, e nos impactos que a variável tempo de titulação pode ocasionar 12 

ao sistema de avaliação da CAPES para o próximo quadriênio. Foi salientado o artigo 2° 13 

da portaria CAPES que explicita: “a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de 14 

estudo de mestrado e doutorado concedidas no âmbito dos programas e acordos de 15 

competência da Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES pode ocorrer 16 

quando as restrições decorrentes do isolamento social necessário ao combate à 17 

pandemia da CoViD-19 tenham afetado o regular desenvolvimento do curso de pós-18 

graduação ou o adequado desempenho dos mestrandos e doutorandos”. Diante disso, 19 

o colegiado discutiu e aprovou a criação do formulário intitulado “ Documento relativo 20 

à situação do andamento dos projetos de mestrado e doutorado do PPG Cipharma” 21 

cujo preenchimento seria obrigatório para todos os matriculados, visando 22 

proporcionar um panorama das atividades desenvolvidas pelos membros do programa 23 

durante o período de isolamento social, o cumprimento do cronograma dos projetos e 24 

o que precisou ser alterado para se adaptar ao novo cenário, além de uma reflexão 25 



 2 

sobre as perspectivas futuras do PPG visando subsidiar as decisões realizadas de 26 

acordo com o artigo 6° da portaria CAPES nº 55. Os pedidos de prorrogação de bolsas 27 

deveriam ser encaminhados em outro documento contendo justificativas e número de 28 

meses solicitados. A profa. Jacqueline sugeriu que o comunicado seja reforçado aos 29 

pós graduandos que estão em prazos finais do curso, que são as mestrandas Aline de 30 

Souza e Lorena Severiano de Magalhães e os doutorandos Fernanda Barçante Perasoli 31 

e Luan Silvestro Bianchini Silva, sobre a possibilidade de envio de pedidos de 32 

prorrogação de suas bolsas, mediante justificativa. Os pedidos seriam avaliados 33 

primeiramente pela Comissão de Bolsas e, posteriormente, o parecer da Comissão 34 

pelo Colegiado. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a criação do documento 35 

“Documento relativo à situação do andamento dos projetos de mestrado e doutorado 36 

do PPG Cipharma” e a forma de encaminhamento dos trabalhos e de aprovação dos 37 

documentos.   O Colegiado marcou a reunião para analisar o parecer da Comissão de 38 

Bolsas para o dia 15 de maio às 10 horas. A Profa. Jacqueline agradeceu a todos pela 39 

presença e encerrou a reunião. 40 
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Profa. Jacqueline de Souza - 

coordenadora 

 

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães  

Profa. Glenda Nicioli da Silva Ausente 

Profa. Gisele Rodrigues da Silva  

Prof. Gustavo Henrique Bianco de 

Souza 

Ausente 

Hygor Mezadri (representante TAE’s)  

Prof. Leonardo Máximo Cardoso  

Marina Guimarães Carvalho 

(representante discente) 

 

Mirela Pena Fagundes (secretária)  
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