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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA

2

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA QUÍMICA
DATA: 13 DE AGOSTO DE 2020

3
4
5

Aos treze dias do mês de agosto 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

7

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

8

Armelin Correa, Rodrigo Ureshino e o representante discente: Anderson Ueno. INFORMES: 1) Página do

9

Programa em inglês: O prof. Renato Barboza apresentou a página em inglês, sinalizando que será necessária

10

revisão antes da disponibilização na página da Unifesp. As profs. Lúcia Armelin Corrêa e Patrícia Sartorelli,

11

prontificaram-se a revisar. A profa. Suzete, informou que em breve a página em português também será

12

revisada, para que a mesma seja mais atrativa a quem consultar. 2) Redes Sociais: A coordenação do

13

PPGBQ convidou os alunos a participarem de forma mais efetiva na divulgação dos dados do programa com

14

intuito de aumentar a visibilidade. O representante discente Anderson, apresentou dados, mostrando que as

15

redes oficiais estavam inativas desde 2015. Ainda apresentou o resultado da consulta aos alunos para

16

constituírem uma comissão de discentes, os alunos Anderson Ueno, Cristiane Silva, Érika Brunelli e

17

Taís Pavani, voluntariaram-se a compor a comissão. Apresentou a proposta de trabalho com as redes

18

facebook, instagram para divulgação, para divulgação de assuntos como: Eventos – Artigos publicados pelo

19

programa – Divulgação dos grupos de pesquisa do programa – Disciplinas – Processos Seletivos. A

20

proposição dos docentes que as divulgações sejam menos formais, com intuito de convidar as pessoas a

21

conhecerem o programa e visitarem a página, sem deixar de tomar cuidado com aspectos éticos, veracidade

22

de fatos e interpretação dos dados e assuntos, neste sentido sugeriu que os docentes fossem contatados (ou

23

entrevistados) antes da matéria ser divulgada. A proposição também considerou a necessidade de alimentar

24

a página constantemente. A coordenação agradeceu a disponibilidade dos alunos, enfatizando que essa

25

retomada será importante. PAUTA: 1). Ata de julho: aprovada pelos presentes.2) Pedido de

26

reaproveitamento de crédito: i) Melena Ferreira Silva: I congresso PPG BQ - 01 crédito; PAD 2019 – 02

27

créditos e IV simpósio PPG BQ - 01 crédito. ii) Daniela Debone: Disciplinas externas: Poluição atmosférica

28

e Introdução ao Método de Revisão Sistemática: 04 e 03 créditos, respectivamente; iii) Ramon Cogo: 9th

29

Brazilian Symposium in Medicinal Chemistry: 01 crédito. 3) Pedido de aprovação Banca Exame de
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30

Qualificação: i) Adrian Adolfo P. Alvarez (ME): pedido aprovado conforme documentos apresentados; ii)

31

Camila Lopes Romagnoli: Aprovada ad referendum, e referendada neste momento por esta Comissão. 4)

32

Pedido de trancamento de matrícula: Marize Gouveia – orientadora: Lucildes Pita Mercuri : Pedido

33

aprovado por 12 meses conforme solicitação. 5) Aprovação do projeto edital 25/2020 CNPq: Temas

34

propostos: (1) bioprospecção; 2) doenças negligenciadas; 3) inflamação e 4) poluição. Todos os dados foram

35

recebidos através do google forms, totalizando 18 docentes inscritos. Os dados recebidos foram apresentados

36

pela coordenação A CEPGBQ analisou todos os dados e deliberou sobre os docentes, que no momento

37

atendiam de forma mais ampla os critérios descritos no edital e, que desta forma, que participariam da

38

proposta neste momento. Deixou claro que o CNPq divulgou que estes editais serão anuais e que desta forma

39

as propostas podem ser reavaliadas anualmente. A coordenação apresentou os pontos que deverão ser

40

discutidos na proposição, ou seja, os 05 itens que compõem o formulário de proposição do edital 25/2020

41

CNPq. A CEPGBQ deliberou sobre a proposta e sugeriu que a coordenação enviasse um e-mail informando

42

aos docentes, sobre o resultado final da proposta e início de trabalhos. A coordenação encaminhará o e-mail

43

ainda hoje. 6) Deliberação sobre o edital de prova de bolsas CAPES 2020 (data e formato da prova):

44

Foi aprovado o calendário do processo seletivo: Período de inscrição de 15 a 30/10/2020; 08/11/2020 data

45

da prova e até o dia 18/11/2020: Publicação da lista de classificação. Foi considerado a necessidade de

46

inserção de um item que atenda nosso regimento. Assim, foi inserido um item (5.2) que considera que os

47

pontos que seriam considerados em condição de empate das notas como análise do currículo e aprovação de

48

projetos (mestrado e doutorado), destacando que a nota da prova é classificatória. Ainda, a foi deliberado

49

sobre a necessidade de deixar a forma de aplicação (presencial ou remotamente) em aberto, em função da

50

pandemia. Destacando que em momento oportuno seria divulgado na forma de edital somente este item. 7)

51

Alternativa para proficiência de inglês. Foi deliberado sobre a retirada momentânea da exigência da prova

52

de inglês para a matrícula, com entrega imediata, assim que forem restabelecidos os cronogramas de provas

53

(ou, se necessário, até que seja divulgada nova deliberação). Também se colocou a necessidade de discente

54

e docente ficarem atentos com as exigências para que isso não comprometa os prazos para qualificação e

55

defesa. Não havendo mais nada a tratar, a profa. Suzete M. Cerutti, encerrou a reunião agradecendo a todos,

56

eu, Maria de Fátima Vilhena Carrasqueira, lavrei a apresente ata.
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