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Aos doze dias do mês de setembro de 2019, reuniram-se No Anfiteatro José Di Fillippi, da Unidade Eldorado,
Universidade Federal de São Paulo - Campus Diadema, os senhores membros da Comissão do Programa de
Pós-Graduação em Biologia Química, sob a coordenação da Profa. Dra. Suzete Cerutti. Estiveram presentes
os docentes: Patrícia Sartorelli, Renato Barboza, Monica Telles, Rodrigo Ureshino e representante discente:
Beatriz G. Muratori. INFORMES: i) CAPES – Reunião Meio Termo 2019: O enfoque foi a melhoria da
avaliação de todos os Programas da Área CB1. Um dos pontos discutidos foi, a mudança na forma de avaliação
dos Programas, com enfoque na qualidade de formação dos alunos e publicação de docentes com alunos
(orientado). A Coordenação do PPGBQ fará uma reunião com alunos e docentes nos dias 30 e 31 de outubro,
respectivamente, onde abordará de uma maneira mais ampla todos os pontos discutidos naquela ocasião.
Informou que na Plataforma Sucupira foi incluída a aba auto avaliação, que será essencial para a avaliação
dos Programas. ii) Bolsas CAPES não implementadas / perdidas: Foram “recolhidas” 05 bolsas, sendo 04
de mestrado no mês de junho, que seriam usadas para os aprovados no processo seletivo vigente e 01 de
doutorado, que seria implementada à aluna Marize, porém, após consulta por e-mail da coordenação do
PPGBA enviado á orientadora e aluna, a aluna manifestou-se pelo não interesse do uso da bolsa devido a
mesma ter vínculo empregatício. Em dezembro serão liberadas 02 bolsas: 01 de mestrado e 01 de doutorado,
motivo que levou a CEPG aprovar um novo processo seletivo, para que tenhamos candidatos aprovados, no
caso do Sistema de bolsas seja liberado para novas implementações. iii) Disciplinas novas e atualizações
para 2020: A profa. Suzete solicitou aos presentes que comuniquem aos seus pares a importância de as
ementas estarem atualizadas, sendo esta uma das críticas apontadas no relatório CAPES / 2017; também
deverão ser encaminhados os formulários de atualização ou novas propostas de disciplinas. O documento
deverá ser encaminhado até 30/09/2019 para que a aprovação ocorra na reunião de outubro/2019. iv)
Cancelamento de matricula aluna Caroline de M Costa –bolsista ingressante 2018 – orientador: Prof.
Nilson (bolsista): O cancelamento foi a solicitado pela aluna. Caso a CAPES libere novas implementações,
a aluna Erika Brunelli será contemplada, desde que o novo edital de ingresso do PPGBQ ainda não esteja
publicado. v) Cancelamento da Matrícula da aluna Dayany da Silva Alves Maciel: Cancelamento efetuado
a pedido da aluna. vi) Reclamação da Profa. Monica: A profa. informou que os lançamentos dos créditos de
reaproveitamento estão demorando a ser lançados no histórico dos alunos. PAUTA: 1) Aprovação Banca
Exame de Qualificação: a) Jackson Monteiro e Carolina M. Nascimento: Pedidos aprovados pelos
presentes. 2) Aprovação Banca Tese Doutorado - Thiago Nunes Roberto: Orientador: Prof. Marcelo Vallim
–Titulares: Drs. José Ribamar dos Santos Ferreira Júnior (USP), Marcia de Souza Carvalho Melhem (Instituto
Adolfo Lutz), Karen Spadari Ferreira e Wagner L. Batista – Unifesp – não credenciados no Programa Biologia
Química); Suplentes: Dra. Maria Helena Pelegrinelli Fungaro (Univ. Estadual de Londrina) e Juliana Possatto
Fernandes Takahashi (Instituto Adolfo Lutz) – Pedido aprovado pelos presentes. 3) Pedido de
reaproveitamento de crédito do mestrado - aluna Cristiane Silva: Disciplinas: Seminários Gerais (USP) e
Método comparados e os usos da filogenias – aprovados 02 e 08 créditos, respectivamente. Natália Maria da
Silva: O pedido será avaliado após a revisão / publicação nas novas regras de reaproveitamento de créditos.
4) Formação da Comissão das provas para a seleção de candidatos à bolsa CAPES (doutorado
/mestrado): A Comissão será composta por 01 Coordenador (a) e 03 docentes de cada linha. O mandato será
de 02 anos, porém sempre mantendo a memória da Comissão. A proposta foi aprovada pelos presentes. 5)
Indicação do nome da Coordenação da Comissão das provas para a seleção de candidatos à bolsa
CAPES (doutorado /mestrado): Os presentes deferiram o nome da Profa. Luciana Caperuto. 6) Edital de
seleção de candidatos à bolsa CAPES (doutorado) Outubro /Novembro 2019: Período de inscrição: 21/10
a 04/11/2019; 08/11 aplicação da prova; até 18/11 – divulgação do resultado. No edital constará que no
momento, não disponibilidade de Bolsas Capes. 7) Valor da verba PROAP não usado no Simpósio: A
Coordenação foi informada pela Coordenação do Simpósio 2019 (Profa. Patrícia), que três diárias (auxílios
financeiros) não serão usadas, com isso estando disponível para uso. Diante da informação, a Profa. Suzete
informou que infelizmente esse valor (R$ 960,00) não poderá ser transposto entre rubricas, no caso, para os
alunos. Porém, os docentes interessados deverão encaminhar a solicitação até o dia 19/09/2019. 8)
Credenciamento, recredenciamento e descredenciamento: As discussões sobre o assunto iniciaram em
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agosto/2019, porém, após a reunião do Meio Termo - CAPES/2019, a Coordenação informou que diante das
novas exigências da CAPES, é necessário que o assunto em questão seja discutido com a urgência. Diante do
agravo da situação e da necessidade de ações para modificar a nota do programa Coordenação solicitou à
CEPGBQ que avaliasse a necessidade de recredenciamento dos docentes e credenciamento de novos dos
docentes. A CEPGBQ deliberou por unanimidade sobre a necessidade de suspensão de novos credenciamentos
de orientadores até o final de 2020. A suspensão foi embasada nos novos critérios de avaliação da CAPES sob
programas, considerando que o principal aspecto na avaliação dos programas é a publicação com alunos.
Assim, o credenciamento de novos docentes, neste período, pode prejudicar o programa, considerando que
muito dificilmente o docente credenciado irá publicar com aluno no primeiro ano de atividade. Com relação
aos recredenciamentos, todos que estão vencidos há mais de 02 deverão submeter os documentos para
apreciação da CEPGBQ. Ainda, a coordenação encaminhará um formulário de recredenciamento (Aprovado
pela câmara de pós-graduação e pesquisa, UNIFESP Diadema) aos docentes para que estes preencham e
encaminhem à Coordenação do Programa. Após a análise dos dados, os recredenciamentos serão avaliados de
acordo com os critérios usados pelo comitê – Ciências da Vida da UNIFESP. A profa. Suzete informou que o
Qualis, mudou. 9) Pedido de credenciamento: Profa. Suzan Pantaroto de Vasconcellos: O pedido será
analisado na próxima reunião devido à ausência dos itens: entrega do checklist, ementa da disciplina, indicação
da matricula de um (a) discente. Foi informado pela Coordenação que a solicitante está ciente de o Programa
não tem bolsa, bem como a necessidade de publicação com o(a) aluno(a). 9) Prazo máximo da validação de
créditos: Devido a preocupação com a formação dos alunos do Programa, especificamente do doutorado, foi
reavaliado a convalidação de créditos. A coordenação sugeriu que se considerasse prazo máximo para
validação dos créditos de doutorado de 5 anos após finalização do mestrado e sobre a quantidade de créditos
convalidados de disciplinas ofertadas por outros programas. Entretanto, a comissão entendeu que seria
necessário discutir em cada linha. Neste sentido, este ponto em especifico não foi modificado, apesar da
urgência de se considerar este critério visando a formação dos alunos. 10) Comissão para avaliação do
Programa BQ: O assunto começará a ser discutido nas próximas reuniões do Programa.
_________________________
Patricia Sartorelli

________________________
Rodrigo Ureshino

_________________________
Monica Telles

__________________________
Suzete Cerutti

_________________________

____________________________

Renato Barboza

Maria de Fátima V.Carrasqueira

_________________________
Beatriz Muratori (rep.discente)
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