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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA QUÍMICA

3

DATA: 14 DE MAIO DE 2020

1

4
5

Aos quatorze dias do mês de maio de 2020, reuniram-se à distância através da plataforma google meet,os

6

senhores membros da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Biologia Química, sob a coordenação da

7

Profa. Dra. Suzete M. Cerutti. Estiveram presentes os docentes: Patrícia Sartorelli, Renato Barboza, Caroline

8

Marcantonio Ferreira e o representante discente: Anderson Ueno. PAUTA: 1) Aprovação das atas de março

9

e abril /2020: Assunto retirado de pauta. 2) Pedido de reaproveitamento de créditos da aluna: Patrícia O.

10

Castro:(Curso on line Pub Med - 02 créditos e Apresentação pôster I Congresso do PPG BQ 2019 - 01

11

crédito). 3) Pedido de prorrogação exame qualificação dos discentes: Adrian Rodolfo Alvarez-Padilla,

12

Denise Correia Silva, Erika Brunelli, Patrícia Oliveira Castro, Viviane Simões da Silva, Natália Maria

13

Silva e Camila Lopes Romagnoli: Todos os pedidos aprovados conforme solicitados, observando as

14

justificativas enviadas, para agosto de 2020. 4) Pedido de prorrogação de defesa da aluna Carolina

15

Martins Nascimento: Pedido aprovado conforme solicitado, para agosto de 2020.5) Pedido de

16

reconsideração solicitado pelo aluno William Ribeiro, sobre necessidade de cumprimento do PAD (PAD

17

3 extra ) em Decorrência da pandemia: Pedido aprovado pelos presentes, considerando que: i) Indicação de

18

intenção do aluno concluir o PAD (adicional) caso as atividades voltem em tempo hábil; ii) perante a CAPES

19

o aluno cumpriu com as exigências para discente bolsista CAPES(DO), realizando os 02 Pads; iii) A condição

20

de exceção que estamos vivendo ( PANDEMIA), que poderia resultar em maiores atrasos para conclusão do

21

doutorado. 6) Deliberação sobre uso da Verba PROAP 2020. Todas áreas apresentaram os resultados

22

mediante as consultas sobre as propostas de uso da verba enviadas previamente: 1) Uso de 50% da verba para

23

laboratórios multiusuários (sendo 25 % para biotério - das unidades José Alencar e José de Filippi direcionado

24

aos docentes de nosso programa) e 25% para central analítica) e, outros 50% para publicação com alunos do

25

programa como primeiro autor em revistas dentro do qualis A (A1-A4) (ou correção de inglês); 2) Uso de

26

100% da verba para laboratórios multiusuários; 3) Uso da verba para aquisição de EPIs (máscaras, luvas e

27

óculos de proteção) para docentes e alunos. Dentre essas propostas uma nova proposta, que mesclou as

28

propostas acima, foi apresentada - proposta 4) 40% para multiusuários central analítica/ 40% biotérios e 20%

29

para EPIs. A CEPGBQ discutiu amplamente as necessidades e possibilidades de perdas e riscos no uso da

30

verba em decorrência dos recentes problemas que temos enfrentado. Ainda, considerou a atual dificuldade de

31

obtenção verbas de projetos/bolsas e das mudanças que teremos que incorporar em nossos laboratórios. Neste

32

sentido, entendeu que a verba de EPIs pode ser mais facilmente incluída em projetos regulares. O resultado

33

da votação foi empate, sendo 2 votos na proposta 2 (100% para multiusuários) e 2 votos para proposta 4. A

34

coordenação, então, se manifestou a favor da proposta 4, por entender que esta proposta atende todos os

35

docentes e alunos do programa (Obs.: assim que tivermos o valor exato da verba, todos serão informados para

36

os trâmites necessários).7) Solicitação de adequação de créditos da Disciplina Profa Simone Miraglia. A

37

disciplina "Avaliação de Impacto em Saúde (AIS) de 04 créditos (60 horas) para 06 créditos (90 horas): Pedido
1
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38

aprovado pelos presentes. 8) Mudanças de normas para matricula: conforme norma da CEUA e CEP.

39

As mudanças já foram comunicadas pela CEUA ou pelo CEP no final de 2019. As normas já foram

40

incorporadas pela secretaria e modificadas na página do PPGBQ. Entretanto, necessário deixar claro que,

41

apesar de não haver mais a exigência do aluno (mestrado ou doutorado) submeter o projeto em seu nome a

42

CEUA ou CEP para matricula - o nome do aluno deve estar incorporado a lista de colaboradores (ou

43

envolvidos

44

https://www.unifesp.br/reitoria/ceua/banner/195-novasorientacoes- para-submissao-de-projetos-a-ceua ou

45

https://cep.unifesp.br/submissao-deprojetos#fase-1-cadastro-do-projeto-no-sistema-cep-unifesp.

46

Aprovação relatório Pós-doc Marcelo Tigre- PNPD-CAPES (em análise). A CEPGBQ solicitou maior

47

prazo para deliberação). 10) Manutenção do II Congresso do PPGBQ e III Simpósio do DCB / propostas

48

para discussão com DCB. A CEPGBQ deliberou pelo simpósio não presencial (on-line). Iremos informar ao

49

DCB nossa intenção e buscarmos formas mais adequadas para esta ação. Contamos com apoio de todos os

50

docentes/ alunos e do DCB neste processo.11) Mudança de Projeto da aluna Fernanda Malanconi –

51

orientadora Profa. Monica M Telles. A solicitação de mudança do Projeto, sendo novo intitulado

52

“Genômica funcional de adipócitos 3T3-L1 tratados com extrato padronizado de Ginkgo biloba (EGb).” A

53

necessidade se deu em decorrência da perda de todo material do projeto inicialmente proposto e que estava

54

armazenado no freezer -80% na unidade Jose de Fillipi: Pedido aprovado pelos presentes.12) Flexibilização

55

da regra cumprimento PAD para qualificação em função da PANDEMIA -solicitação Profa. Simone

56

Miraglia. Esta é uma regra que deve atender a outros alunos. Iremos levantar na secretaria as necessidades,

57

mas solicitamos que todos entre em contato com a secretaria para que as situações sejam avaliadas e nenhuma

58

irregularidade ocorra. Solicitação aprovada.13) Pedido de coorientação para aluna Fernanda Malanconi

59

Thomaz (DO)-da Profa. Maria Isabel Cardoso Alonso Vale: Diante da justificativa apresentada pela

60

orientadora, Profa. Mônica Marques Telles, o pedido foi aprovado pelos presentes. INFORMES 1) A Profa.

61

Suzete informou que os lançamentos dos créditos no histórico dos alunos estão sendo regularizados. O atraso

62

ocorreu devido a Secretaria estar desde janeiro até o final de abril, com apenas 01 servidora (01 servidora de

63

licença maternidade e a outra por motivo de saúde), sendo que esta, estava responsável por todos os Programas,

64

a Câmara de Pós-Graduação além, da demanda da pandemia do COVID. Informou, também, que a correção

65

dos créditos atribuídos ao aluno Anderson Ueno, na última reunião do programa. Houve redução de 02 réditos

66

relacionados aos artigos enviados (foram computados 27 créditos e não 2 como informado anteriormente,

67

considerando que somente são aceitos documentos relativos ao período de matricula do aluno no programa

68

para a convalidação de créditos não obrigatórios. Também foram corrigidos os créditos da aluna Juliana

69

Ribeiro (acréscimo de dois créditos). 2) Reunião Conselho PRPGPq- (enviado por e-mail). A Coordenação

70

destacou os seguintes assuntos. i) edital CAPES COVID- abertos; ii) Aulas Presencias Suspensas: melhor

71

dos cenários retorno em Maio. Novo direcionamento deve sair em breve; iii) Atas de defesas pelo Sei. Já está

72

implementado este processo. A secretaria passará as informações necessárias; iv) CAPES- Portaria

73

prorrogou as das datas de defesas e bolsas por 3 meses. A coordenação informou que todas as solicitações

no

projeto).

Maiores

informações

consultar

as

páginas

9)
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74

de prorrogação enviadas pelos orientadores foram enviadas e todas as de defesa foram alteradas no Sei pela

75

secretaria, entretanto, não garante que as bolsas sejam prorrogadas. Necessário aguardar o comunicado oficial

76

da CAPES sobre este assunto. v) as bolsas adicionais do programa para COVID foram enviadas, mas a

77

UNIFESP, de forma geral, não foi atendida. vi) Cotas empréstimo da reitoria aos programas não existem

78

mais, todas as bolsas que temos são do programa (15 doutorado e 10 mestrado); vii) Edital PESQUISAS

79

COVID / 11/2020: tema fármacos e imunologia - 15 de maio (6 pós-docs e 4 de D de 36 meses). A professor

80

Patrícia Xander manifestou-se pelo envio e solicitou apoios da coordenação. O PPGBQ também participará

81

por meio de colaboração com programa da Baixada Santista sob coordenação da profa. Carla (nosso Programa

82

estão envolvidos, além da profa Carla, Profa Daniela Rando, João Lago, Rodrigo Ureshino e Suzete Cerutti –

83

concorrendo as bolsas 50%;50%- com análise de compostos bioativos) Edital 12/2020- 3 pós-doc 2 mestrado

84

4 doutorado (telemedicina) data 15 de maio. FAPESP tem editais abertos- entra com auxílio regular, mas

85

possibilita pedir bolsas de pós-doc e treinamento técnico. Secretaria Matrículas / bolsas 2020- novo edital

86

somente deve sair para novembro- A CEPGBQ deverá discutir sobre o assunto posteriormente. Prêmio

87

CAPES/Tese. Recebemos duas Inscrições: Fernanda Roncon (Profa. Carla Máximo Prado) e Emerson

88

Oliveira (Prof João Lago). O julgamento está a cargo da Comissão de seleção. A coordenação tem até dia 29

89

de maio para indicar o nome do ganhador (a) no site da CAPES. A Profa. Luciana Caperuto, coordenadora da

90

Comissão, está ciente do cumprimento das datas.

91
92

_________________________
Profa.Dra.Patricia Sartorelli
_________________________
Profa.Dra.Caroline Marcantonio
_________________________

93

Maria de Fátima V.Carrasqueira

__________________________
Profa.Dra. Suzete M.Cerutti
__________________________
Prof. Dr. Renato Barboza
____________________________
Anderson Ueno (Rep.discente)
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