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ATA DA 147ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

  
Ata da 147ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 1 

Farmacêuticas (PPG CiPharma) realizada no dia 15 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, Glenda Nicioli da Silva, a representante discente Marina Guimarães Carvalho 5 

e o representante dos TAE´s Hygor Mezadri. I) ORDEM DO DIA. 1) Avaliação do 6 

parecer da Comissão de Bolsas sobre os pedidos de prorrogação de bolsas CAPES, 7 

baseados na Portaria nº 55 da CAPES. A Profa. Jacqueline enviou o parecer da 8 

Comissão de Bolsas aos membros do Colegiado para leitura e avaliação no qual a 9 

comissão informa que recebeu os documentos relativos ao andamento de 12 projetos de 10 

mestrado e 24 projetos de doutorado e que para a concessão da prorrogação serão 11 

utilizados os critérios a seguir, avaliados de acordo com o formulário preenchido pelo 12 

pós graduando com anuência de seus respectivos orientadores: 1 – Restrição do acesso 13 

físico às instalações onde as pesquisas são realizadas; 2 - Projetos que envolvem 14 

utilização de animais; 3 - Projetos que envolvem coletas de dados e atividades de 15 

campo; 4 - Alunos que ainda não realizaram estágio em docência ou ainda não 16 

cumpriram todos os créditos; 5 – Opção por isolamento social e realização de atividades 17 

remotas. Além dos pedidos de prorrogação de bolsas dos quatro discentes que estão em 18 

fase final do curso, Aline de Souza, Lorena Severiano de Magalhães, Fernanda Barçante 19 

Perasoli e Luan Silvestro Bianchini Silva, a Comissão analisou outros pedidos enviados 20 

pelos orientadores dos alunos Ana Carolina da Silva Santos, Kelly Christyne Miranda 21 

Pereira de Castro, Marina Guimarães Carvalho, Débora Priscila de Campos e Rúbia 22 

Castro, todos bolsistas CAPES. Os pedidos de bolsistas CNPq serão avaliados 23 

posteriormente e os pedidos de outras agências que ainda não se posicionaram sobre 24 

possibilidade de prorrogação não serão avaliados até que agência se manifeste. O 25 

Colegiado acatou a decisão apresentada pela Comissão de Bolsas, que considerou como 26 

critérios a restrição do acesso físico às instalações onde as pesquisas são realizadas; 27 
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projetos que envolvem utilização de animais; projetos que envolvem coletas de dados e 28 

atividades de campo; alunos que ainda não realizaram estágio em docência ou ainda não 29 

cumpriram todos os créditos; opção por isolamento social e realização de atividades 30 

remotas. Também foi aprovada a decisão de descontar o prazo adicional de bolsa 31 

concedido neste momento, do período regular de prorrogação, disposto no item 32 

3.12.4.13 do Regimento do PPG CiPharma (Resolução CEPE n° 7620). A seguir, as 33 

decisões aprovadas para os pedidos de prorrogação de cada aluno(a): Aline de Souza - 34 

Aceita prorrogação de 3 meses de acordo com o item 1;Lorena Severiano de Magalhães 35 

- Aceita prorrogação de 3 meses de acordo com os itens 1 e 4; Rúbia Castro Fernandes 36 

Melo Reis - Aceita prorrogação de 1 mês de acordo com o item 4; Fernanda Barçante 37 

Perasoli - Aceita prorrogação de 1 mês de acordo com o item 5, por parte dos 38 

colaboradores; Luan Silvestro Bianchini Silva – Aceita prorrogação de 1 mês de acordo 39 

com os itens 1 e 5; Ana Carolina da Silva Santos - Aceita prorrogação de 3 meses de 40 

acordo com o item 3. Neste caso, a Comissão solicita o número de aprovação do projeto 41 

pelo Comitê de Ética e cálculo do N amostral; Débora Priscila de Campos - Aceita 42 

prorrogação de 3 meses de acordo com o item 2; Marina Guimarães Carvalho - Aceita 43 

prorrogação de 3 meses de acordo com os itens 1, 2 e 5; Kelly Christyne Miranda 44 

Pereira de Castro – Aceita a prorrogação de 3 meses de acordo com item 3. Neste caso, 45 

a Comissão também solicita o número de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 46 

número amostral, e a adequação do cronograma. A Profa. Jacqueline agradeceu a todos 47 

pela presença e encerrou a reunião. 48 
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Profa. Jacqueline de Souza - 

coordenadora 

 

Profa. Dênia Antunes Saúde Guimarães  

Profa. Glenda Nicioli da Silva  

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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