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ATA DA 366ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO 1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE 2 

RIBEIRÃO PRETO DA USP, REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020. 3 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de 2020, às nove horas, na Sala 4 

de Reuniões da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 5 

USP, reuniu-se o Sr. Diretor com o Sr. Assistente Técnico Acadêmico para 6 

abertura da reunião on line do Conselho Técnico Administrativo desta 7 

Faculdade, por meio de vídeo conferência, em Sessão Ordinária, sob a 8 

Presidência do Sr. Diretor, Prof. Dr. Osvaldo de Freitas e com a participação on 9 

line dos seguintes Conselheiros: Vice-Diretora: Prof.ª Dr.ª Maria Regina 10 

Torqueti; Chefes de Departamento: Prof. Dr. Gilberto Úbida Leite Braga, Vice- 11 

Chefe do Departamento de Análises Clínicas, Toxicologicas e Bromatológicas; 12 

Prof.ª Dr.ª Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos, Vice-Chefe do 13 

Departamento de Ciências Farmacêuticas e Prof. Dr. Zeki Naal, Chefe do 14 

Departamento de Ciências BioMoleculares. Representante dos Professores 15 

Titulares: Prof. Dr. Sérgio Akira Uyemura. Representante dos Professores 16 

Associados: Prof.ª Dr.ª Hosana Maria Debonsi; Representante dos 17 

Professores Doutores: Prof.ª Dr.ª Priscyla Daniely Marcato Gaspari; 18 

Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos: Sra. Rose 19 

Ioshimine Gerolineto, Suplente da Sra. Mariana Barbieri Alvarez Demets. 20 

Constatada a existência de “quorum” legal, o Senhor Diretor assumiu a 21 

Presidência e deu início aos trabalhos. I. ATA: discussão de aprovação da Ata 22 

da 365ª Sessão Ordinária. O Sr. Presidente colocou em discussão a ata da 23 

365ª Sessão Ordinária. Não havendo manifestações contrárias, colocou-a em 24 

votação, sendo aprovada por unanimidade. II. COMUNICAÇÕES: a) da 25 

mesa: O Sr. Presidente comunicou que: 1) em reunião com o Magnífico Reitor, 26 

o Prof. Hernandez informou que, para o retorno das atividades presenciais, 27 

haverá testagem sorológica para todos os servidores da USP, iniciando no dia 28 

06/11 p.f.; 2) até o dia 26/11 p.f. será lançado o aplicativo de monitoramento da 29 

saúde; 3) foram encaminhadas, por e-mail, as apresentações dos Pró-Reitores, 30 

nas quais existem várias propostas importantes. Informou que dentre as 31 

propostas para a graduação será divulgado edital, até o final do ano, sobre 32 

Inovação no âmbito da graduação e gostaria que, pelo menos um projeto a 33 

respeito desse assunto, fosse encaminhado pela unidade. Continuou dizendo 34 
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que as dificuldades do ano de 2021 deveriam ser aproveitadas para aprimorar; 35 

4) haverá reunião extraordinária do Conselho Universitário no dia 24/11/2020 36 

para discutir o orçamento ou sua readequação para o ano de 2021. Do 37 

plenário: 1) O Prof. Sergio informou que: a) o GT da Unidade recebeu o 38 

documento do plano de retorno das atividades presenciais da Reitoria, o qual 39 

suscitou várias dúvidas que foram enviadas à Reitoria para esclarecimentos. 40 

Motivo pelo qual a live com os servidores seria realizada após estas respostas; 41 

b) a Pró-Reitoria de Pesquisa lançou Edital para manutenção preventiva e 42 

corretiva de equipamentos cadastrados no USP Multi. A FCFRP apresentou 43 

três propostas que foram aprovadas, com valor em torno de R$ 150.000,00 e 44 

parabenizou os coordenadores que encaminharam os projetos. 2) O Prof. Zeki 45 

solicitou o registro em ata de seus cumprimentos ao Prof. Dr. Norberto Peporine 46 

Lopes pela premiação por constar da lista dos 60 melhores cientistas mundiais 47 

em sua área de atuação, juntamente com 8 cientistas brasileiros que serão 48 

premiados e, pela premiação que ocorrerá na Alemanha pelo pioneirismo na 49 

área analítica e poliômica, o que traz orgulho ao Departamento e Unidade. 3) a 50 

Prof.ª Hosana informou que no dia 23/10/2020, iniciarão as inscrições para 51 

nova edição do Curso sobre Covid-19. Destacou que o mesmo é obrigatório 52 

para o retorno às atividades presenciais e que haviam docentes e alunos que 53 

não o fizeram. O Sr. Diretor solicitou aos Srs. Chefes de Departamento que 54 

informem os docentes sobre a necessidade de realizar o curso, o qual foi 55 

idealizado especificamente para a Unidade. III - EXPEDIENTE: 1 - Resolução 56 

Nº 8020, de 24 de setembro de 2020. Institui nos exercícios financeiros de 2020 57 

e de 2021, em decorrência das dificuldades advindas da pandemia de COVID-58 

19 (Novo Coronavírus Sars-CoV-2), a suplementação emergencial de bolsas de 59 

estudos concedidas pelas agências de fomento para bolsistas dos Programas 60 

de Pós-Graduação em caso de prorrogação do prazo de vigência em razão de 61 

licença maternidade, paternidade e adoção. Ciente. 2 - Portaria GR Nº 7647, de 62 

05 de outubro de 2020. Dispõe sobre a eleição de um representante dos 63 

servidores técnicos e administrativos e seu respectivo suplente junto ao 64 

Conselho Universitário. Ciente. 3 - Portaria Interna PRG nº 33, de 13 de 65 

outubro de 2020. Dispõe sobre a redução, em caráter excepcional para os 66 

formandos 2020, da carga horária total dos cursos, dos estágios curriculares e 67 

internatos da área da saúde. Ciente. IV - ORDEM DO DIA: 1 - 68 
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CREDENCIAMENTO CERT: 1.1 - Aprovada, pelo Conselho do Departamento 69 

de Ciências BioMoleculares, a solicitação do Prof.Dr. Norberto Peporine Lopes, 70 

para credenciamento junto à CERT. Relator: Prof.Dr. Sérgio de Albuquerque. O 71 

Sr. Presidente informou que o parecer do relator estava anexo à pauta e 72 

colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestação contrária, colocou 73 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. 2 - SOLICITAÇÃO DE 74 

RECONSIDERAÇÃO/CONCESSÃO DE CLARO DOCENTE POR PRAZO 75 

DETERMINADO: 2.1 - Aprovado, ad referendum do CTA da FCFRP-USP, em 76 

29-09-2020, a solicitação do Departamento de Ciências BioMoleculares 77 

referente ao pedido de reconsideração/concessão de claro para contratação de 78 

docente por prazo determinado para a disciplina de Bioestatística, do Curso de 79 

Graduação em Farmácia desta Faculdade. O Sr. Presidente informou a 80 

solicitação e colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestação 81 

contrária, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 2.2 - 82 

Aprovo, ad referendum do CTA da FCFRP-USP, em 29-10-2020, a solicitação 83 

do Departamento de Ciências BioMoleculares, referente ao pedido de 84 

reconsideração/concessão de claro para contratação de docente por prazo 85 

determinado para a disciplina de Farmacologia, do curso de Graduação em 86 

Farmácia desta Faculdade e de Odontologia da FORP-USP. O Sr. Presidente 87 

informou a solicitação e colocou o assunto em discussão. Não havendo 88 

manifestação contrária, colocou em votação, sendo aprovada por 89 

unanimidade. 3 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 3.1 - delegação de 90 

competência para a Comissão de Pesquisa da FCFRP-USP, de acordo com a 91 

Resolução CoPq 8009/2020, de 31-08-2020, que  dispõe sobre a subdelegação 92 

de competência às Unidades, Institutos Especializados, Museus e Agência USP 93 

de Inovação para formalização de Convênios, Contratos, Termos de 94 

Transferência de Material Simplificados, Acordos de Confidencialidade e 95 

Respectivos Termos Aditivos e de Encerramento com objeto preponderante de 96 

Pesquisa. O Sr. Presidente informou que a partir da publicação da Resolução 97 

CoPq 8009/2020, poder-se-ia delegar competência para a Comissão de 98 

Pesquisa a análise e assinatura nos termos da Resolução, até o valor 99 

estabelecido na mesma. Disse ainda que a delegação, se aprovada, poderia 100 

trazer agilidade na formalização das atividades. Em seguida colocou o assunto 101 

em discussão. Durante a discussão foi indagado pela Prof.ª Patrícia sobre os 102 
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convênios e contratos que tramitam pela Comissão de Cultura e Extensão 103 

Universitária - CCEx, sendo esclarecida que estes continuam com o trâmite 104 

atual, devendo ser apreciados pelos colegiados, pois a delegação seria 105 

somente para atividades que tenham objeto preponderante de Pesquisa. O 106 

Prof. Sérgio disse que a Comissão de Pesquisa já analisava o mérito e que a 107 

delegação traria agilidade. Não havendo outras manifestações, colocou em 108 

votação, sendo aprovada por unanimidade. 4 - PERMANÊNCIA EM 109 

JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA: 4.1 - Solicitação da Srª. Giselia Porto 110 

Carvalho, lotada na Seção de Contabilidade da FCFRP/USP, para permanecer 111 

com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O Sr. Presidente solicitou a 112 

leitura da justificativa da servidora e colocou o assunto em discussão. Não 113 

havendo manifestações contrárias, colocou em votação, sendo aprovada por 114 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu as 115 

presenças e as discussões e, em seguida, encerrou os trabalhos. Para constar, 116 

eu, ___________________Cleber José Lupachini, Assistente Técnico 117 

Acadêmico, lavrei e digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será 118 

assinada pelos Senhores Conselheiros. Ribeirão Preto, 23 de outubro de 119 
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