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     ATA DA  REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA  1 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA QUÍMICA 2 

DATA: 11 DE JUNHO 2019  3 

 4 

Aos onze dias do mês de junho de 2019, reuniram-se no Anfiteatro da Unidade José Alencar,  Universidade 5 

Federal de São Paulo - Campus Diadema, os senhores membros da Comissão do Programa de Pós-6 

Graduação em Biologia Química, sob a coordenação da Profa. Dra. Suzete M. Cerutti. Estiveram presentes 7 

os docentes: Patricia Sartorelli, Renato Barboza, Caroline Marcantonio, Rodrigo Portes Ureshino e 8 

representante discente: Beatriz G. Muratori. INFORMES: i) CPP e Conselho de Pós Graduação e 9 

Pesquisa: Informes encaminhados a todos os envolvidos.: ii) Prêmio CAPES: A ex-aluna de doutorado, 10 

Bruna Hirata está concorrendo como representante do Programa Biologia Química. iii) Congresso Biologia 11 

Química/ DCB: Apresentado o Programa do evento. PAUTA: 1) Aprovação de ATA Maio/2019: Assunto 12 

retirado de pauta. 2) Aprovação Banca Exame de Qualificação: a) Rafaela Brito de Oliveira –Titulares: 13 

Drs. Renato Barboza (Unifesp – credenciado no Programa) e Hudson Sousa Buck; Suplentes: Drs.Claudia 14 

Zamberlam e Maria Isabel Alonso – Pedido aprovado pelos presentes. 2) Aprovação Banca Dissertação 15 

Mestrado (transferência de nível): a) Beatriz Gangale Muratori –Titulares: Drs. Alessandra Mussi Ribeiro 16 

(Unifesp – não credenciado no Programa BQ), Tania Araújo Viel (USP) e Taysa Bervian Bassani (Unifesp – 17 

não credenciada no Programa BQ); Suplentes: Drs. Marcelo Tigre Moura (Unifesp – Não credenciado no 18 

Programa BQ) e Carla Máximo Prado (credenciada no Programa BQ) – Pedido aprovado pelos presentes. 3) 19 

Pedido de reaproveitamento de crédito: i) Natália Maria da Silva: O pedido será avaliado após a revisão / 20 

publicação nas novas regras de reaproveitamento de créditos. ii) Camila Lopes Romagnoli: Curso online 21 

(Segurança em laboratórios – 45 horas) – concedidos 02 créditos. 4) Pedido prorrogação defesa Thiago 22 

Roberto  - Pedido aprovado 03 meses a partir de junho/2019 conforme solicitação. 5) Verba Proap 2019 – 23 

Pré aprovação: Auxílio Financeiro Nacional concedidos às discentes: Jussara Simão e Irina Veiga (03 24 

diárias para cada uma)  Internacional: Meira Machado e Daniela Deboni (2.1/2 a  03 diárias 25 

correspondendo ao valor máximo de R$ 4.2290,00 cada, valor total de R$ 8458,10); Auxílio Financeiro 26 

Nacional concedidos às docentes: Daniela Rando, e Eliana Rodrigues (02 diárias para cada uma), Lucia A. 27 

Corrêa e Fabiola Lopes ( 03 diárias para cada uma); Internacional: Simone Miraglia e Nilson Assunção (1 28 

ou 1.1/2, correspondendo ao valor máximo de R$ 2.277,05 cada (total de 4.554,10).6) Análise da 29 

solicitação do uso da verba PROAP- Auxílio Financeiro para consumo (nitrogênio Líquido) e 30 

Participação em evento de extensão – Profa. Eliana Rodrigues: Após ampla  discussão da  CEPGB sobre 31 

a solicitação da direção sobre a possibilidade dos programas contribuírem com o pagamento das notas 32 

fiscais do nitrogênio com uso da verba PROAP/ 2019, foi deliberado: i) necessário que os  alunos  e 33 

docentes confirmem, por e-mail enviado à secretaria do PPGBQ  e coordenação, a desistência do uso da 34 

verba  PROAP relacionada às diárias pré-aprovadas; ii) após a confirmação de todos, a coordenação deverá 35 

consultar todos os docentes e alunos do PPGBQ sobre a concordância da troca de rubrica de diárias nacional 36 

(docentes  e alunos) para material de consumo, considerando que já havia sido deliberado sobre a 37 

necessidade do uso da verba para ações do programa para  aumentar a divulgação e internacionalização. 38 

Com isso, será aberta uma nova consulta (emergencial) para solicitar a utilização da verba para pagamento 39 

das notas do Nitrogênio. A professora Patrícia  ficou de elaborar o texto do e-mail referente as necessidades 40 

emergenciais, considerando que estava ciente de todo processo e enviaria à coordenação para que 41 

complementasse as informações e deliberasse a consulta. Com relação ao pedido da Profa. Eliana 42 

Rodrigues (Participação em evento de extensão): Pedido aprovado pelos presentes.7) Constituição 43 

Comissão de seleção PPGBQ – Análise das proposições pelas linhas de pesquisa e deliberação pela 44 

CEPGBQ – Área de produtos naturais: Profs: Eliana Rodrigues, Thiago Veiga, Cristiano Raminelli, Patrícia 45 

Sartorelli. A professora Suzete encaminhará um e-mail para as demais as linhas (Biologia de Sistemas e 46 

Modelos em Biologia Celular) evidenciando a necessidade de participação e formação da comissão de 47 
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seleção. Profa. Eliana enviou sugestões sobre a composição dessa Comissão. 8) Reunião extraordinária no 48 

mês de julho da CEPGBQ pauta única: RTI-FAPESP) – A reunião ocorrerá em 02/07/2019, Unidade 49 

Eldorado e local a ser definido. Na ocasião a Profa. Suzete reforçou a necessidade do programa se organizar 50 

para analisar as solicitações.9) Solicitação de credenciamento do Prof. Dr. Rodrigo Cayô: O docente 51 

deverá encaminhar o projeto de pesquisa e plano, ementa e informação da disciplina especifica relacionada a 52 

linha de pesquisa na qual o docente será inserido.  Ainda, foi destacado a necessidade de comprovação de 53 

colaboração em projeto de pesquisa financiado. Após a apresentação de todos os documentos o pedido 54 

voltará à CEPG para homologação.10) Publicação de Artigo com dois autores com participação 55 

igualitária (autores principais do artigo) aluno Jeremy (DO), documento a ser apresentado quando do 56 

pedido de defesa: Aprovado pelos presentes. Ficou acordo que, assunto dessa natureza não há necessidade 57 

de apreciação pela CEPG. 11) Pedido de desligamento pelo Orientador – aluna Simone Pires 58 

(doutorado): Pedido aprovado pelos presentes, tão logo o documento seja assinado pelo orientador, a 59 

Secretaria providenciará o desligamento da aluna em questão. Ressaltando que o pedido se deu ao fato de 60 

que a discente não cumpriu com as regras do Programa e da PRPG. A Profa. Suzete M. Cerutti encerrou a 61 

reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Maria de Fátima Carrasqueira, assistente em administração, 62 

lavrei a presente ata. 63 

_________________________             ________________________  64 

              Patricia Sartorelli   Rodrigo Ureshino                 

 _________________________                                                 __________________________ 

              Caroline Marcantonio                          Suzete M.Cerutti 

            _________________________            ____________________________  

Renato Barboza                                   Maria de Fátima V.Carrasqueira  65 

 _________________________             

Beatriz Muratori (rep.discente)  
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