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ATA DA 365ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO 1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE 2 

RIBEIRÃO PRETO DA USP, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 3 

2020. 4 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2020, às nove horas, na 5 

Sala de Reuniões da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 6 

da USP, reuniu-se o Sr. Diretor com o Sr. Assistente Técnico Acadêmico para 7 

abertura da reunião on line do Conselho Técnico Administrativo desta 8 

Faculdade, por meio de vídeo conferência, em Sessão Ordinária, sob a 9 

Presidência do Sr. Diretor, Prof. Dr. Osvaldo de Freitas e com a participação on 10 

line dos seguintes Conselheiros: Vice-Diretora: Prof.ª Dr.ª Maria Regina 11 

Torqueti; Chefes de Departamento: Prof.ª Dr.ª Lúcia Helena Faccioli, Chefe do 12 

Departamento de Análises Clínicas, Toxicologicas e Bromatológicas; Prof.ª Dr.ª 13 

Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos, Vice-Chefe do Departamento 14 

de Ciências Farmacêuticas e Prof. Dr. Zeki Naal, Chefe do Departamento de 15 

Ciências BioMoleculares. Representante dos Professores Titulares: Prof. Dr. 16 

Sérgio Akira Uyemura. Representante dos Professores Associados: Prof.ª 17 

Dr.ª Hosana Maria Debonsi; Representante dos Professores Doutores: : 18 

Prof.ª Dr.ª Fabiana Testa Moura de Caarvalho Vicentini, Suplente da Prof.ª Dr.ª 19 

Priscyla Daniely Marcato Gaspari; Representante dos Servidores Técnicos e 20 

Administrativos: Sra. Mariana Barbieri Alvarez Demets. Constatada a 21 

existência de “quorum” legal, o Senhor Diretor assumiu a Presidência e deu 22 

início aos trabalhos. I. ATA: discussão de aprovação da Ata da 364ª Sessão 23 

Ordinária. O Sr. Presidente colocou em discussão a ata da 364ª Sessão 24 

Ordinária. Não havendo manifestações contrárias, colocou-a em votação, sendo 25 

aprovada por unanimidade. II. COMUNICAÇÕES: a) da mesa: O Sr. 26 

Presidente comunicou: 1) o falecimento do servidor Eurípedes Honofre da Silva 27 

por SARS-CoV-2 na cidade de Catanduva e solicitou um minuto de silêncio em 28 

sua homenagem; 2) no dia 23/09 p.p. os Reitores das três Universidades 29 

Paulistas participaram de reunião virtual sobre o PL 529. Os Diretores de 30 

Unidades tem mantido contato com políticos no sentido de sensibilizá-los sobre 31 

as necessidades das Universidades; 3) no dia 24/09 p.p. 30% dos servidores da 32 

Reitoria retornaram ao trabalho presencial cumprindo o Plano USP para 33 

retomada das atividades presenciais; 4) os servidores da Área Financeira foram 34 
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convocados a retornarem ao trabalho presencial, cumprindo carga horária de 20 35 

horas semanais e o restante em teletrabalho. O retorno foi pela necessidade da 36 

administração com relação às compras, recebimentos e entregas de produtos; 37 

5) A Prof.a Maria Regina informou que o Congresso Nacional estava revendo 38 

os vetos do Sr. Presidente da República, havendo possibilidade de reversão do 39 

veto que  congelou salários e direitos dos servidores públicos. b) Do plenário: 40 

1) O Prof. Zeki informou que  vinha participado de palestras virtuais promovidas 41 

pela Reitoria, as quais estavam sendo muito esclarecedoras. A Prof.a Lúcia 42 

complementou que as palestras além de esclarecedoras eram um meio de 43 

cobrar ações efetivas dos Chefes com relação ao desempenho dos docentes; 44 

2)  A Prof.a Hosana informou sobre o sucesso da Feira de Profissões realizada 45 

na forma virtual, que contou com o acesso de mais de 700.000 pessoas do 46 

Brasil e de 40 países. Agradeceu o empenho dos servidores Vitor e Diego da 47 

Seção de informática que participaram de todas as reuniões da Comissão de 48 

Cultura e Extensão Universitária e promoveram a edição de todos os vídeos 49 

apresentados; 3) A Prof.a Fabiana comunicou que os novos docentes 50 

contratados foram convidados para reunião com membros da CERT e, na 51 

ocasião, foram esclarecidos sobre a avaliação do projeto de pesquisa e projeto 52 

acadêmico. Que o projeto final será avaliado por Comissão composta por três 53 

membros e que a justificativa sobre a atuação do docente será levada em conta 54 

na avaliação, inclusive neste momento de pandemia; 4)  a Prof.a Patrícia 55 

informou sobre as avaliações de estágio probatório que se submetia há 30 anos 56 

e que, superados os desequilíbrios entre pesquisa e outras atividades, as 57 

avaliações permanecem e os Srs. Chefes de Departamento são essenciais no 58 

incentivo aos docentes para cumprir os objetivos traçados, assim como, na 59 

emissão de pareceres que destaquem a importância das atividades do docente 60 

para o Departamento, Unidade e Instituição. Após as comunicações do plenário 61 

o Sr. Presidente destacou o item 1 do expediente - Resolução CoPq Nº 8.009 e 62 

solicitou que todos a lessem atentamente para deliberação sobre o assunto na 63 

próxima reunião do CTA.  III – EXPEDIENTE:  1 - Resolução CoPq 8009/2020, 64 

de 31-08-2020, que  dispõe sobre a subdelegação de competência às 65 

Unidades, Institutos Especializados, Museus e Agência USP de Inovação para 66 

formalização de Convênios, Contratos, Termos de Transferência de Material 67 

Simplificados, Acordos de Confidencialidade e Respectivos Termos Aditivos e 68 
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de Encerramento com objeto preponderante de Pesquisa.Ciente. 2 - Portaria 69 

GR Nº 7644, de 31-08-2020, reconhece hipóteses de enquadramento no artigo 70 

2º, § 3º, I, da Resolução nº 7290/2016, dispensa trâmite junto à COP e dá 71 

outras providências. Ciente. 3 -  Resolução CoPq Nº 8.012, de 14-09-2020, que 72 

dispõe sobre a realização de trabalhos ou pesquisa de campo, enquanto estiver 73 

vigente o Plano USP para o retorno gradual das atividades presenciais. Após as 74 

comunicações do Expediente, o Sr. Presidente solicitou a inclusão do item  1.6 75 

na ordem do dia. Concedido. IV - ORDEM DO DIA: 1 - CREDENCIAMENTO 76 

CERT: 1.1 - Aprovada, pelo Conselho do Departamento de Análises Clínicas, 77 

Toxicológicas e Bromatológicas, a solicitação da Prof.a Dr.a Maria Regina 78 

Torqueti, para credenciamento junto à CERT. Relatora: Prof.a Dr.a Ana Lúcia 79 

da Costa Darini. O Sr. Presidente informou que o parecer da relatora estava 80 

anexo à pauta e colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestação 81 

contrária, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 1.2 - 82 

Aprovada, ad referendum do Conselho do Departamento de Ciências 83 

BioMoleculares, a solicitação da Prof.a Dr.a Carolina Patrícia Aires Garbellini, 84 

para credenciamento junto à CERT. Relatora: Prof.a Dr.a Fabiana Testa Moura 85 

de Carvalho Vicentini. O Sr. Presidente informou que o parecer da relatora 86 

estava anexo à pauta e colocou o assunto em discussão. Não havendo 87 

manifestação contrária, colocou em votação, sendo aprovada por 88 

unanimidade. 1.3 - Aprovada, pelo Conselho do Departamento de Ciências 89 

Farmacêuticas, a solicitação do Prof. Dr. Leonardo Regis Leira Pereira para 90 

credenciamento junto à CERT. Parecer da Profa. Dra. Dioneia Camilo 91 

Rodrigues de Oliveira.  O Sr. Presidente informou que o parecer da relatora 92 

estava anexo à pauta e colocou o assunto em discussão. Não havendo 93 

manifestação contrária, colocou em votação, sendo aprovada por 94 

unanimidade. 1.4 - Aprovada, pelo Conselho do Departamento de Ciências 95 

Farmacêuticas, a solicitação da Profa. Dra. Niege Araçari Jacometti Cardoso 96 

Furtado para credenciamento junto à CERT. Parecer do Prof. Dr. Paulo César 97 

Vieira. O Sr. Presidente informou que o parecer do relator estava anexo à pauta 98 

e colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestação contrária, 99 

colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 1.5 - Aprovada, pelo 100 

Conselho do Departamento de Ciências Farmacêuticas, a solicitação do Prof. 101 

Dr. Wanderley Pereira de Oliveira para credenciamento junto à CERT. Parecer 102 
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da Profa. Dra. Elaine Cristina Pereira de Martinis. O Sr. Presidente informou 103 

que o parecer da relatora estava anexo à pauta e colocou o assunto em 104 

discussão. Não havendo manifestação contrária, colocou em votação, sendo 105 

aprovada por unanimidade. 1.6 - Aprovada, pelo Conselho do Departamento 106 

de Ciências BioMoleculares, a solicitação da Prof.a Dr.a Luciane Carla Alberici, 107 

para credenciamento junto à CERT. Relator: Prof. Dr. Sérgio Akira Uyemura. 108 

(assunto incluído na pauta).  O Sr. Presidente informou que o parecer do 109 

relator estava anexo à pauta e colocou o assunto em discussão. Não havendo 110 

manifestação contrária, colocou em votação, sendo aprovada por 111 

unanimidade.  2 - AFASTAMENTO DOCENTE: 2.1 - Aprovada, ad referendum 112 

do CTA, a solicitação de afastamento da Prof.a Dr.a Suely Vilela, por 3 meses, 113 

sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, para concorrer ao cargo de 114 

Prefeita do Município de Ribeirão Preto pelo Partido Socialista Brasileiro - 115 

PSB/SP. O S. Presidente colocou o assunto em discussão. Durante a discussão 116 

a Prof.a Dr.a Lúcia informou sobre a disposição da Prof.a Suely em concorrer 117 

ao cargo de Prefeita. Após, não havendo manifestações contrárias, colocou em 118 

votação, sendo referendada a aprovação por unanimidade. 3 - RTI – 119 

FAPESP.  3.1 - Aplicação do RTI - FAPESP 2020, ano base 2019. O Sr. 120 

Presidente informou que o valor destinado à FCFRP será de R$ 598.403,62 121 

(quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e dois 122 

centavos) e após reunião com a Presidente da Comissão de Pesquisa foi 123 

consenso a aplicação do RTI ano base 2019 nos mesmos moldes como vinha 124 

sendo aplicado nos anos anteriores, sendo retirado do total o valor para 125 

resíduos e o saldo dividido em duas partes, sendo uma para a Administração e 126 

a outra dividida entre os três Departamentos e colocou o assunto em discussão. 127 

Durante a discussão o Prof. Sérgio disse que conversou com a Prof.a Cristina 128 

e que a Comissão de Pesquisa realizou levantamento no qual foram recebidas 129 

muitas sugestões, as quais estavam sendo compiladas para serem 130 

apresentadas para a aplicação dos recursos. Que deveria haver planejamento 131 

de longo prazo com a elaboração de um plano plurianual. Disse ainda, sobre a 132 

importância do estabelecimento de critérios para a utilização dos recursos pela 133 

Administração e Departamentos proporcionando distribuição coletiva e 134 

transparente. Em seguida sugeriu a criação de Comissão de Infraestrutura com 135 

membros da Comissão de Pesquisa. O Sr. Presidente informou que havia 136 



 
 

 

5 

sugerido a criação da Comissão de Infraestrutura separadamente da Comissão 137 

de Pesquisa e que concordava com o estabelecimento de um plano de 138 

aplicação que fosse aprovado pela Congregação, o qual independente da 139 

gestão deveria ser cumprido. A Prof.a Lucia disse que concordava com a 140 

elaboração de plano de aplicação e critérios a serem adotados, mas para serem 141 

adotados nos próximos RTI´s, visto que para o atual, a Diretoria poderia ter 142 

compromissos assumidos. Após ampla discussão, foi consenso que deveria se 143 

manter a aplicação conforme proposto pelo Sr. Presidente e a continuidade da 144 

discussão sobre a elaboração de plano de aplicação e critérios para os 145 

próximos recursos que forem recebidos. Após, colocou em votação a aplicação 146 

dos recursos como proposto, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais 147 

havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu as presenças e as discussões e, 148 

em seguida, encerrou os trabalhos. Para constar, eu, 149 

___________________Cleber José Lupachini, Assistente Técnico Acadêmico, 150 

lavrei e digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada 151 

pelos Senhores Conselheiros. Ribeirão Preto, 25 de setembro de 2020.x-x-x-x- 152 


