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     ATA DA  REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA  1 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA QUÍMICA 2 

DATA: 11 DE JUNHO DE 2020  3 

 4 

Aos onze dias do mês de junhode 2020, reuniram-se à distância através da plataforma google 5 

meet,os senhores membros da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Biologia 6 

Química, sob a coordenação da Profa. Dra. Suzete M. Cerutti. Estiveram presentes os 7 

docentes: Patricia Sartorelli, Renato Barboza, Caroline Marcantonio Ferreira, Rodrigo 8 

Ureshino e o representante discente: Anderson Ueno. INFORMES: 1) Mudança na coleta 9 

dados do relatório Sucupira:  O relatório base 2019, foi enviado à Pró-reitoria em 05/06/2020 10 

e deferida pela mesma Instância em 10/06/2020. Novas mudanças foram inseridas na CAPES 11 

e retornaram para mudanças necessárias e adequação dos programas.2) Comitê para 12 

programar o retorno das atividades presenciais de pesquisas na Unifesp: A profa. Suzete 13 

M.Cerutti está representando a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa do Campus Diadema.3) 14 

Defesas e qualificação: Os eventos em questão, as atas poderão ser assinadas via SEI, para 15 

tanto os membros externos ao Programa devem ser cadastrados. No momento da solicitação 16 

de aprovação de banca, a Secretaria encaminha as orientações / procedimentos.4) Prêmio 17 

Capes de Tese 2020: Após avaliação das duas inscrições recebidas (Fernanda Paula Roncon 18 

e Emerson Oliveira), foi selecionada a tese do aluno Emerson Oliveira, tendo como orientador 19 

o Prof. João Lago.5) Verba Proap 2020:Novas normas para concessão que considera número 20 

de alunos matriculados em janeiro de 2019 e janeiro de 2020 (média) e área de conhecimento 21 

(valor do custeio). O PPGBQ receberá em junho 50% da verba de 2019 (R$ 14. 692,56). A 22 

coordenação ficou de confirmar se este seria o valor total de 2020 ou se correspondente a 50% 23 

de 2019, pois informação não estava clara. Foi consultada a pró- reitoria que informou ser 24 

correspondente a 50% do valor. O valor corresponde ao 50% faltante (e de acordo com novo 25 

sistema de concessão) será deliberado em setembro. A coordenação ficou de avaliar qual será 26 

a prioridade no momento, de acordo com o uso deliberado na reunião de maio. Esta semana 27 

devemos ter resposta a nossa consulta e inserção dos valores na tabela da reitoria. Assim, a 28 

verba será dividida em duas etapas de 50% (junho e setembro), sendo que a verba total (100%) 29 

40% será destinada para multiusuários (biotério) e outros 60% EPI+ líquidos criogênicos (20% 30 

para EPI e 40% para Líquidos. A coordenação ficou de avaliar qual será a prioridade no 31 

momento, de acordo com o uso deliberado  na reunião de maio. PAUTA: 1) Aprovação das 32 

atas de março, abril e maio /2020: Todas aprovadas. 2) II Congresso do PPGBQ/ III 33 

Simpósio DCB: O representante discente, Anderson Ueno,  apresentou a proposta e as atas 34 

das reuniões da comissão.  A comissão do PPGBQ avaliou dois pontos, dentre os dados 35 

apresentados, que entendeu ser necessário deliberar para que a comissão do 36 

simpósio/congresso possa dar continuidade as atividades e aprovou: i) A sugestão dos nomes 37 

para a Coordenação do evento: Profas: Luciana Chagas Caperuto  (representante docente do 38 

PPGBQ e Nilana Meza Barros (representante do DCB), Monica Marques Telles e Cristiano 39 

Raminelli; ii) data  do evento: Outubro/2020. A priori será na forma on-line. Os nomes dos 40 

representantes indicados foram aprovados pela comissão, assim como a data do evento. 3) 41 
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Pedido de reaproveitamento de créditos: i) Patrícia Oliveira de Castro – Apresentação 42 

pôster I Congresso do Programa de Pós Graduação de Biologia Química e II Simpósio – 43 

concedido 01 crédito; ii) Natália Maria Silva- a)  Coorientação de alunos de Iniciação 44 

Científica Voluntária do Ensino Médio: A aluna deverá solicitar novamente o pedido de 45 

reaproveitamento, devido a ausência de documentos comprobatórios em nome da aluna, 46 

conforme requer nosso regimento, pois somente foram apresentados documentos de orientação 47 

em nome da orientadora, profa Cristina Viana. Foi destacado ainda que são concedidos até 02 48 

créditos por semestre; b)  Seminários da Sociedade de Pesquisa em Biologia Celular (SPBCel): 49 

concedidos 04 créditos; c) Disciplina externa - Patogenicidade Bacteriana: concedidos 03 50 

créditos; d)PAD(Bacteriologia Médica: concedidos 03 créditos; e) Apresentação pôster I 51 

Congresso do Programa de Pós Graduação de Biologia Química e II Simpósio: concedido 01 52 

crédito.iii)Viviane Simões: a) XXXIV Reunião Anual da FeSBE ( pôster): concedido 53 

1crédito;b) Co-autorias - LINE-1 specific nuclear organization in mice olfactory sensory 54 

neurons  e Fish oil reverses metabolic syndrome, adipocyte dysfunction, and altered 55 

adipokines secretion triggered by high-fat diet-induced obesity :concedido 01 credito por 56 

publicação; c) I Congresso do Programa de Pós Graduação de Biologia Química e II 57 

Simpósio.4) Pedido prorrogação exame de qualificação: i) Érika Brunelli – Profa. Eliana 58 

Rodrigues (2ª solicitação): pedido aprovado conforme solicitação – novembro/2020; ii) Pedido 59 

de prorrogação qualificação doutorado - Daniela Delboni - Profa Simone Miraglia: Pedido 60 

aprovação conforme solicitação – abril/2021. III) 5) Pedido aprovação banca Exame de 61 

qualificação (DO) Fernanda Malanconi Thomaz: Pedido aprovado conforme solicitação. 62 

6) Pedido de Coorientação para doutoranda Juliana Ribeiro de Brito -Prof. Edgar A. 63 

Ferreira - orientador: Prof. Dr. João HG Lago: Pedido aprovado pelos presentes.7) 64 

Alteração no nome do projeto de Juliana Ribeiro de Brito: Com base no documento 65 

apresentado, o pedido foi aprovado pelos presentes.8) Regimentos (PRPGPq / Câmara de 66 

Pós-Graduação e Pesquisa): O documento foi enviado aos membros desta Comissão para 67 

leitura e possíveis sugestões. Não foram recebidas sugestões. O regimento da Câmara está na 68 

fase inicial de discussões. No dia 12 de junho haverá reunião extraordinária da Câmara, com 69 

pauta única: Regimento da Câmara de Pós-graduação – Diadema.Inserção de Pauta: 9- 70 

Inserção: Pedido de prorrogação qualificação - Dalete Christine da Silva Souza : Pedido 71 

aprovado pelos presentes. 10)  Pedido de prorrogação qualificação Daniela Deboni : Pedido 72 

aprovado pelos presentes. 11) Inserção: Pedido aprovação banca Exame de qualificação 73 

(ME) Dalete Christine da Silva Souza. Pedido aprovado pelos presentes para data de agosto 74 

de 2020.   12)  Pedido de aprovação da Banca Dalete Christine da Silva Souza: Pedido 75 

aprovado pelos presentes. Não tendo mais nada a declarar a profa Suzete encerrou a reunião.  76 
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