
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

DATA: 04 de abril de 2022. 

 

Aos quatro dias do mês de abril de 2022, reuniram-se via Google Meet os senhores 
membros da Comissão do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas, sob a 
coordenação do Prof. João Paulo Fernandes. Estavam presentes os Profs. Richardt Gama 
Landgraf, Daniela de Oliveira Melo, Luciene Minarini, Newton Andreo Filho, Edimar Cristiano 
Pereira, Marcelo Dutra Duque a Discente Rebeca Lobato Alves. 

 

Informes Gerais da Coordenação. 
 

1. Banca de Qualificação da aluna Cristiane Nascimento Bezerra: aprovada AD 
REFERENDUM, salientamos que todo e qualquer documento deverá ser 
encaminhado com assinatura eletrônica via gov.br do aluno e do orientador; 

2. Representação da Linha 3: Prof. João Paulo consultou os representantes com 
mandatos vigentes, propôs que mantessem a representação por mais 3(três) anos 
até 2024, finalizando com o quadriênio vigente, o que foi prontamente atendido 
pelos Docentes; 

3. Critérios mínimos para Credenciamento/Recredenciamento de Docentes: Prof. 
João Paulo informou que os critérios foram amplamente discutidos na Câmara e 
após aprovação do documento final, será necessário estabelecer os critérios do 
Programa de Ciências Farmacêuticas e realizar novo recredenciamento; 

4. Alteração do Regimento do programa de Ciências Farmacêuticas: Prof. João Paulo 
informou que, devido a aprovação da alteração na composição das Bancas de 
Defesa realizadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, será necessário 
alterar a composição no novo regimento, a partir da aprovação as Bancas de 
Defesa deverão conter 3(três) membros titulares, (Orientador, 2 titulares); 

5. Bolsas Pós-Doutorado Edital PDPG/Capes: público-alvo programas considerados 
emk consolidação e/ou emergentes serão disponibilizados 2(duas) bolsas para Pós-
Doutorado com o objetivo de auxiliar na consolidação, Prof. João paulo 
encaminhou um texto prévio manifestando interesse, caso sejamos contemplados, 
é necessário compor uma comissão para elaboração de edital para seleção; 

6. APCN de Doutorado: Prof. João paulo informou que a Capes abriu calendário para 
que, programas nota 3 que poderão subir para nota 4 na avaliação que esta 
acontecendo, submetam suas propostas no período de 15 de semtembro a 14 de 
outubro de 2022, é necessário montar uma comissão para elaboração da proposta 
e encaminhar para aprovação em todas as instâncias até o período de submissão 
estipulado. 
 
Ordem do dia 

 

1. 1) Aprovação das Atas de Reunião:  

a. Janeiro, aprovada por unanimidade com uma correção nos Docentes presentes 
(Prof. Marcelo Dutra Duque não estava);  

b. Fevereiro, aprovada por unanimidade; 
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c. Assembleia Geral, aprovada por unanimidade com uma correção nos Docentes 
presentes (Prof. Marcelo Dutra Duque não estava);   

d. Março, aprovada por unanimidade; 

e. Reunião Extraordinária de Março, aprovada por unanimidade. 

2) Solicitação de aproveitamento de créditos:  

a. Eduardo Oliveira, aprovados por unanimidade todos os pedidos totalizando 
10(dez) créditos. 

3) Solicitação de Credenciamento Docente:  

a. Prof. Raphael Caio Tamborelli Garcia, aprovado por unanimidade, encaminhado 
para Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa para homologação.  

4) Solicitação de ingresso:  

a. Larissa Gomide (Prof. Marcelo Dutra Duque), aprovada por unanimidade.  

5) Solicitação de Qualificação:  

a. Rosyanne Oliveira (Profa. Daniela Mello), aprovada por unanimidade.  

6) Relatório Anual:  

a. Lilian Castro (Prof. Newton Andreo Filho), aprovada por unanimidade.  

7) Solicitação de Coorientação:  

a. Lilian Castro (Prof. Newton Andreo Filho), aprovada por unanimidade.  
 

Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo, o Prof. João Paulo agradeceu os 
trabalhos da Comissão de Ensino e encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 
Eu, Sheila Lemos, Administradora, lavrei a presente ata. 
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