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     ATA DA  REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA  1 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA QUÍMICA 2 

DATA: 12 DE NOVEMBRO DE 2020  3 

 4 

Aos doze dias do mês de novembro de 2020, reuniram-se à distância através da plataforma google meet, os 5 

senhores membros da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Biologia Química, sob a coordenação da 6 

Profa. Dra. Suzete M. Cerutti. Estiveram presentes os docentes: Patrícia Sartorelli, Renato Barboza, Lúcia 7 

Armelin Corrêa, Rodrigo Ureshino e o representante discente: Anderson Ueno. INFORMES: 1) Prova de 8 

bolsa - novembro 2020: Foram recebidas 14 inscrições de Mestrados e 05 doutorados. Neste momento o PPG 9 

conta com apenas 01 bolsa de mestrado disponível. 2) Prazo para manter dissertação e tese sem publicação. 10 

O prazo médio fopi discutido na câmara de pós-graduação e pesquisa e deverá ser enviado ã PRPGPq . ficou 11 

entre 1 e 2 anos, mestrado e doutorado, respectivamente, com possibilidade de renovação., entretanto, o prazo 12 

final será deliberado pela PRPGPq.. PAUTA: Pedido de inserção de pauta – a) Pedido de aprovação de 13 

exame de qualificação (Me) Ramon Cogo; b) Nova Disciplina-Biotecnologia de Reprodução (profa. Fabiola); 14 

c) Conceito simpósio.1).  Pedido de coorientação para: Michele S.Nischino - orientador: Prof. Rodrigo 15 

Ureshino - Coorientadora: Profa. Roberta Sessa Stilhano Yamaguchi; Thais Fernanda Pavani (Doutorado - 16 

01/03/2020) e Ramon Cogo (mestrado) - orientadora: Profa. Daniela Rando - Coorientação: Profa.Carolina 17 

Borsoi (profa.visitante): Após as considerações dos profs: Renato Barboza, Patricia Sartoreli e Lucia Ermelin, 18 

esta última, sugerindo que seja determinado um prazo para solicitação de coorientação. Os pedidos foram 19 

aprovados pelos presentes. 2) Prazo para solicitar coorientação: No regimento não contempla o prazo de 20 

solicitação, porém o programa poderá emitir uma norma sobre o assunto. Os Profs. Renato Barboza - sugeriu 21 

pelo se considere o período pós-qualificação, considerando que é um momento onde poderão surgir 22 

solicitações de complementação de análise e, com isso, necessidade de estabelecer colaborações. Todos os 23 

membros concordaram com a proposição de que se aceite novas solicitações de coorientação para mestrado e 24 

doutorado considerando o prazo mínimo estipulado pela norma do programa para qualificação mais 1 ou 2 25 

meses a depender do curso, pois a CEPGBQ entendeu ser prazo adicional necessário para os trâmites dessa 26 

solicitação. Com isso, a proposta i) Mestrado: até 13 meses (12 +1)  e ii) Doutorado: até 26 (24+2 ) meses foi 27 

aprovada pro unanimidade.  A Patrícia Sartorelli - enfatizou o cumprimento do prazo a ser estipulado pelo 28 

Programa. Ainda, A CEPGBQ entendeu que necessário dar prazo para que as coorientações que já estiverem 29 
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em andamento, sejam formalizadas. O prazo foi até a próxima reunião ordinária da CEPGBQ, que ocorrerá 30 

em 08/12/2020.Estas normas entrarão em vigor a partir de 01/01/2021 e serão publicadas na página do 31 

Programa. 3)Banca de Exame de qualificação– Mestrado: Aluno: Ramon Cogo - orientadora: Profa. 32 

Daniela G.Rando: Pedido aprovado de acordo com os documentos apresentados. 4) Disciplinas: a) Alteração 33 

do título da disciplina: Interação entre a resposta imune e o Sistema Nervoso Doenças 34 

Neurodegenerativas para: Interação entre a resposta imune e o Sistema Nervoso, Prof.Renato Barboza - 35 

Créditos: De 3 para 4 créditos. Justificativa: O intuito de alterar o título da disciplina, é para ser mais 36 

abrangente, e assim atrair mais interessados. Pedido aprovado pelos presentes. b) Proposta de nova 37 

disciplina: Biotecnologia de Reprodução, em substituição a Tópicos avançados em reprodução de mamíferos 38 

- Profa. Fabíola Freitas de Paula Lopes - Nº de créditos: 03 créditos. Na plataforma Sucupira será inserida a 39 

justificativa como sendo substituição de disciplina.  Proposta aprovada pelos presentes. A profa. Suzete, 40 

enfatizou as aprovações dessas alterações, falando que essas alterações vieram ao encontro às críticas 41 

apontadas no último relatório CAPES. Na tabela a ser publicada, constará o período em que as disciplinas 42 

ocorrerão (ano e semestre). 5) Solicitação de alteração de crédito atribuído à Comissão 43 

organizadora especificamente para o Congresso do PPGBQ/2020 - De: 02 créditos para: 03 créditos: A 44 

profa. Suzete esclareceu ao representante discente, Anderson Ueno, que a Comissão já recebe 02 créditos pela 45 

participação. O Prof.Renato Barboza elogiou a organização do evento e sugeriu que o certificado seja de 46 

acordo com o nível tecnológico do Congresso, e que neste ano foi um novo marco para o Simpósio do 47 

Programa. A profa Suzete sugeriu que os certificados sejam emitidos através do SEI, justificando que devemos 48 

ter   cautela com acesso às assinaturas eletrônicas de coordenadores (passados, atuais ou futuros), pois pode 49 

acarretar problemas futuros com o uso indevido das referidas assinaturas. Essas questões envolvem ética e 50 

cuidado e devem ser enfatizadas aos alunos com intuito de que compreendam esse processo, enfatizando que, 51 

em hipótese nenhuma, houve qualquer problema com a atual comissão. A preocupação decorre do uso 52 

recorrente de assinaturas digitais em função dos trabalhos remotos, com isso, devemos redobrar os cuidados 53 

Profas Lúcia Armelin Corrêa e Patricia Sartorelli - Ficaram emocionadas ao falar da aluna Rafaela e do 54 

representante Anderson, pelo desempenho e empenho apresentado. Em nome da Secretaria, parabenizamos a 55 

Comissão Organizadora. A profa. Suzete esclareceu ao representante discente, Anderson Ueno, que a 56 
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Comissão já recebe 02 créditos pela participação informação constante no Regimento do Programa, porém, 57 

ainda não consta na tabela de validação de créditos, mas, que será inserida. Enfatizou que o Programa 58 

regimentou um limite máximo de crédito de extensão a ser atribuído, visando a formação do aluno. Pedido de 59 

03 créditos aprovados pelos presentes, considerando o momento atual. A Secretaria receberá os nomes dos 60 

alunos que receberão os créditos para que os lançamentos sejam inseridos no histórico. Com relação ao 61 

certificado, continuará no mesmo modelo. Nada mais havendo a tratar, a profa. Suzete M.Cerutti, encerrou a 62 

reunião agradecendo a todos, eu, Maria de Fátima Vilhena Carrasqueira, lavrei a apresente ata. 63 
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