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ATA DA 407ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE 1 

DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE 2 

DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021. Aos vinte e 3 

seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na 4 

Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP, 5 

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

da Sessão Ordinária da Congregação, na forma on line, com a participação dos 7 

Srs. Membros Congregação desta Faculdade por meio de vídeo conferência, 8 

sob a Presidência do Sr. Diretor - Prof. Dr. Osvaldo de Freitas: Representantes 9 

Titulares: Vice-Diretora: Prof.ª Dr.ª Maria Regina Torqueti. Presidentes de 10 

Comissões: Prof.ª Dr.ª Mônica Tallarico Pupo, Comissão de Pós-Graduação; 11 

Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Nonato, Comissão de Pesquisa  e Prof.ª Dr.ª Lorena 12 

Rigo Gaspar Cordeiro, Comissão de Cultura e Extensão Universitária. Chefes 13 

de Departamentos: Prof. Dr. Gilberto Úbida Leite Braga, Vice-Chefe do 14 

Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas; Prof.ª Dr.ª 15 

Maria José Vieira Foonseca, Departamento de Ciências Farmacêuticas e Prof.ª 16 

Dr.ª Carem Gledes Vargas Rechia, Vice-Chefe do Departamento de Ciências 17 

BioMoleculares. Professores Titulares: Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia da Costa Darini; 18 

Prof. Dr. Antônio Cardozo dos Santos; Prof.ª Dr.ª Elaine Cristina Pereira De 19 

Martinis; Prof.ª Dr.ª Eliane Candiani Arantes Braga; Prof.ª Dr.ª Ivone Carvalho; 20 

Prof.ª Dr.ª Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos; Prof. Dr. Paulo 21 

Cezar Vieira e Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque. Professores Associados: 22 

Prof.ª Dr.ª Ana Patrícia Yatsuda Natsui; Prof.ª Dr.ª Andréia Machado 23 

Leopoldino; Prof. Dr. Marco Antônio Alves da Silva; Prof.ª Dr.ª Nádia Monesi; 24 

Prof.ª Dr.ª Renata Fonseca Vianna Lopez e Prof.ª Dr.ª Simone de Pádua 25 

Teixeira. Professores Doutores: Prof.ª Dr.ª Ana Amélia Carraro Abrahão; 26 

Prof.ª Dr.ª Márcia Eliana da Silva Ferreira e Prof.ª Dr.ª Regina Célia Garcia 27 

Andrade. Representantes Discentes de Graduação: Acadêmicos Pedro 28 

Henrique Dalbert Garcia e Julia Fernandes Roza, Suplente da acadêmica 29 

Fernanda Silva de Lima Conegundes. Representantes dos Pós-Graduandos: 30 

Sr. Vitor Leonardo Bassan. Não compareceram, mas justificaram as 31 

ausências: Prof.ª Dr.ª Dioneia Camilo Rodrigues de Oliveira, Presidente e Prof. 32 

Dr. Leonardo Régis Leira Pereira, Vice-Presidente da Comissão de Graduação; 33 

Prof.ª Dr.ª Suely Vilela e Prof. Dr. Norberto Peporine Lopes, ambos Professores 34 
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Titulares; Prof.ª Dr.ª Sandra Yasuyo Fukada Alves e Prof. Dr. Wanderley 35 

Pereira de Oliveira, ambos Professores Associados. Constatada a existência de 36 

“quórum” legal, o Sr. Diretor, Prof. Dr. Osvaldo de Freitas, assumiu a 37 

Presidência e deu iniciou aos trabalhos. I - APRESENTAÇÃO CIFARP. O Sr. 38 

Presidente convidou à Prof. Patrícia para realizar a apresentação. Com a 39 

palavra a Prof.ª Patrícia informou que o evento seria realizado na forma virtual e 40 

esclareceu o andamento dos trabalhos para a sua realização. Em seguida, 41 

colocou-se à disposição dos Srs. Congregados para responder eventuais 42 

dúvidas. Após, o Sr. Presidente parabenizou a Prof.ª Patrícia e todos da 43 

Comissão Organizadora. II. Discussão e aprovação das Atas da 406ª Sessão 44 

Ordinária. O Sr. Presidente informou ter recebido solicitação de correção de 45 

trecho da ata e solicitou a projeção das alterações no texto, informando que a 46 

nova versão estava anexada à pauta eletrônica. Em seguida, colocou em 47 

discussão a Ata da 406ª Sessão Ordinária. Após, não havendo manifestações 48 

contrárias, colocou-a em votação, sendo aprovada por unanimidade. III - 49 

COMUNICAÇÕES: a) da mesa: O Sr. Presidente comunicou que: 1) a 50 

Comissão incumbida de Planejar e montar o protocolo de biossegurança para a 51 

retomada das atividades presenciais (GT) da Faculdade de Ciências 52 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), 53 

desenvolveu um brilhante trabalho e por isso gostaria de deixar registrado seus 54 

agradecimentos; 2) no dia 03 de fevereiro p.p., houve reunião com a Pró-55 

Reitora de Comissão de Cultura e Extensão e a Comissão de Cultura e 56 

Extensão e Direção da FCFRP, cujo tema foi a retomada gradual das atividades 57 

presenciais de Cultura e extensão. A priorização do que voltar e quando ficou a 58 

cargo da CCEX e da Direção da FCFRP que definiram a forma de retorno, 59 

tendo sido comunicado a todos. 3) a partir do dia 19 de abril de 2021, todas as 60 

prestações de contas da FAPESP serão pelo Sistema de Gestão de Informação 61 

de Projetos - GIP, desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia da 62 

Informação da USP em parceria com a FAPESP. Salientou que os projetos em 63 

andamento que realizaram  prestação de contas continua como está. Continuou 64 

dizendo que na página da Pró-Reitoria de Pesquisa foi disponibilizado tutorial 65 

sobre a utilização do GIP e solicitou que estas informações fossem transmitidas 66 

aos pares. Solicitou ainda que, todos assistissem ao tutorial e que anotassem 67 

as dúvidas, as quais seriam sanadas em reunião com os Departamentos na 68 
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próxima semana. 4) a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que 69 

estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-70 

CoV-2, em seu  artigo 8º - “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 71 

Municípios ficam proibidos de conceder reajuste, a qualquer título, vantagem ou 72 

aumento a servidores e empregados públicos, e ainda, criar ou majorar auxílios, 73 

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer 74 

natureza”. Na interpretação inicial da lei, ficaram proibidos: Concurso de 75 

ingresso, progressão horizontal, livre docência, concurso para titular e 76 

contagem de tempo para licença prêmio e sexta parte. Em uma segunda 77 

interpretação da Lei, a Procuradoria do Estado de São Paulo entendeu que, os 78 

concursos de Livre Docência e progressão horizontal poderiam ser realizados, 79 

porém, para os aprovados, os seu proventos adicionais seriam a partir de 80 

janeiro de 2022. Na ultima interpretação da Procuradoria, entendeu que nos 81 

casos em que, quando derivado de ação anterior a 31 de março de 2020, (que 82 

é o caso tanto da livre docência quanto da progressão horizontal), a alteração 83 

da função poderia ser realizada. Importante: Isto é interpreção da Lei segundo a 84 

Procuradoria do Estado de São Paulo. Disse que não se tratava de ação 85 

Judicial ou alteração da Lei. Assim, deixou esclarecido que existia o risco de 86 

alteração da interpretação novamente, principalmente em função de ação 87 

judicial. Existindo essa possibilidade, o Magnífico Reitor propôs dividir o risco 88 

com os Diretores o que foi aceito por todos. 5) na mesma situação informada no 89 

item 5, estava a avaliação docente em curso, na qual os melhores avaliados 90 

concorreriam à progressão horizontal na carreira. A avaliação estava ocorrendo 91 

no âmbito dos Departamentos e, em seguida pela Unidade. Que o relatório 92 

consolidado será emitido pela CAD. Em face da possibilidade dos que 93 

progredirem na carreira receberem o adicional de remuneração, o Reitor propôs 94 

a antecipação do término da avaliação, sendo que as datas referentes aos 95 

Departamentos e Unidades serão mantidas e a CAD faria um esforço 96 

concentrado. Esta proposta foi aceita pelos Diretores. 6) com relação à 97 

vacinação dos servidores da USP, disse que desde o surgimento da vacina os 98 

Diretores estavam empenhados em conseguir vacinas para o Campus de 99 

Ribeirão Preto. Todas as tentativas foram em vão, pois, o problema não era a 100 

vacinação, mas a política de saúde na qual se insere a falta de vacinas. Houve 101 

reunião entre o Superintendente de Saúde da USP - Prof. Paulo Margarido para 102 
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negociação com a Secretaria Municipal de Saúde (Prof. Dr. Sandro Scarpeline) 103 

e o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo (Prof. Dr. Jean Carlo 104 

Gorinchteyn). Para ter estimativa numérica o Prof. Margarido solicitou às 105 

unidades que enviassem o número de pessoas, o que foi prontamente atendido 106 

pela FCFRP. No dia 05/03 p.p., o Magnífico Reitor, o Procurador Geral da USP 107 

e os Diretores terão reunião agendada com o Prefeito Sr. Duarte Nogueira. 108 

Para tratar desde assunto. Caso consigam as vacinas para a comunidade da 109 

USP, talvez o número de doses não atenda toda a demanda, sendo necessário 110 

estabelecer grupos prioritários, b) do plenário: 1) O Prof. Osvaldo concedeu a 111 

palavra à Prof.ª Cristiane, convidada para informar sobre as atividades da 112 

Comissão de Graduação, tendo em vista o impedimento da participação do 113 

Presidente e Vice-Presidente na reunião, a qual informou que: a) a reposição de 114 

aulas presenciais estava em sua 3ª semana, tendo sido finalizada para a turma 115 

60012 em 19/02/2021 e na mesma data iniciou-se a reposição para as turmas 116 

60013 – ingressantes de 2019 e 2020 e que, os docentes que mantiveram 117 

contato com os alunos reportaram o bom comportando dos mesmos; b) o 118 

Serviço de Graduação continuava entregando  kits de proteção para os alunos; 119 

c) não houve alunos aprovados no processo de transferência interna, sendo as 120 

vagas disponibilizadas para a transferência externa. A FUVEST aplicou o 121 

exame da 1ª fase, na qual a Unidade dispunha de 8 vagas para o 3º período. 122 

Foram recebidos 24 currículos e selecionados 8 candidatos, preenchendo todas 123 

as vagas; d)  haverá quebra de pré-requisitos de disciplinas ainda no 1º 124 

semestre de 2021, em virtude da data de início do semestre; e) as atividades do 125 

1º semestre de 2021 serão coordenadas pelo Prof. Leonardo e a Educadora 126 

Márcia. Será adotado o sistema híbrido com aulas on line e práticas presenciais 127 

que deverão ocorrer a partir do mês de junho; f) informou que na pauta da 128 

reunião constava a apreciação de revalidação de diploma estrangeiro, cujo 129 

assunto foi amplamente discutido pela Comissão de Graduação, e que o 130 

parecer da relatora abrangia todos os aspectos necessários para que a 131 

Comissão aprovasse as solicitações. g)  que o Prof. Leonardo empenhou-se 132 

para que fossem tomados todos os cuidados com relação ao retorno com 133 

relação aos protocolos sanitários, para que não houvesse aglomeração e não 134 

colocasse alunos e docentes em risco. Após as informações, a Prof.ª Cristiane 135 

esclareceu dúvidas e, em seguida, retirou-se. 2) A Prof.ª Mônica informou que: 136 
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a) foi realizado no dia 09/02 p.p. o EXPO PG USP 2021, na forma virtual, com 137 

uma apresentação síncrona da Presidente e da CPG, sobre dados gerais da 138 

Pós-Graduação da Unidade. No evento foram também divulgados os 139 

Programas de Pós-graduação da USP em vídeos de até 3 minutos; b) pela 140 

sistemática de distribuição de bolsas da CAPES, que se tornou mais justa e 141 

clara, será possível que os Programas de Pós Graduação façam planejamento. 142 

Os Programas da Unidade tiveram ganho de bolsas ou mantiveram o número. 143 

No total, a USP teve um acréscimo de 233 bolsas; c) a data de entrega do 144 

relatório Coleta na plataforma Sucupira foi prorrogada para 23/04 p.f.; d) alguns 145 

alunos estrangeiros de pós-graduação tiveram dificuldades na renovação de 146 

vistos de permanência no país e retornaram aos seus países. Segundo o 147 

Regimento da Pós-Graduação, as defesas não poderiam ocorrer no Brasil caso 148 

o estudante estivesse sem o visto, mas que, estando fora do país poderiam 149 

realizar suas defesas, após aprovação da CCP e CPG; e) a pós-graduação 150 

manterá as atividades remotas nas disciplinas e defesas  que serão realizadas 151 

no 1º semestre de 2021. 3) A Prof.ª Maria Cristina informou que: a)  a etapa 152 

internacional do SIICUSP seria realizada on line no período de 22 a 26/02/2021 153 

e parabenizou alunos e orientadores que estavam representando a Unidade; b) 154 

o evento “Mulheres na Ciência, conquistas e desafios” a ser realizado no dia 155 

10/05/2021, promoverá o debate sobre  o tema e já contava com várias 156 

confirmações. Disse ainda que, o evento foi aberto para toda a USP e outras 157 

Universidades do Brasil; c) no evento que ocorrerá no dia 03/03 na Pró-Reitoria 158 

de Pesquisa a Prof.ª Dr.ª Lúcia Helena Faccioli deverá ser homenageada. Em 159 

seguida parabenizou a Prof.ª Lúcia. 4)  A Prof.ª Lorena informou que: a) foram 160 

indicados três projetos para a chamada das unidades móveis adquiridas pela 161 

Reitoria da USP, sendo: 1º) Farma Saúde; 2º) Trocando experiências sobre as 162 

PANCS - Plantas Alimentícias não Convencionais e 3º) Coral da USP - Ribeirão 163 

em Mosaico. Estes três projetos estarão vinculados a dois grandes projetos 164 

interdisciplinares do Campus Ribeirão: “Saúde e Qualidade de Vida” e “USP 165 

cultura, educação para o fortalecimento da comunidade”; b) o Projeto “Horta 166 

Comunitária – USP Ribeirão Preto: um projeto de sustentabilidade, ambiental e 167 

social”, enviado pela Prof.ª Simone de Pádua Teixeira, envolvendo docente e 168 

discentes da FMRP, foi pré-selecionado para concorrer à premiação no Edital 169 

Carnathon USP. O resultado será divulgado na próxima semana; c) o prazo 170 
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para o envio dos projetos ao 6º edital Santander para Atividades de Cultura e 171 

Extensão se encerrar-se-ia no dia 06/03 p.f; d) o retorno parcial das atividades 172 

presenciais de Cultura e Extensão da FCFRP foi autorizado pela Direção e 173 

CCEx nas modalidades programas de atualização e bolsas PUB, caso haja 174 

necessidade de realização de atividades presenciais devido ao cumprimento de 175 

prazos, estes casos, devem ser comunicados à CCEx e seguir as 176 

recomendações do GT da USP e FCFRP; e) os eventos só poderão ser 177 

realizados de forma virtual (e-mail enviado no dia 18/02 p.p.); f) a PRCEU está 178 

organizando o Simpósio “Mulheres, Poder e Sociedade” a ser realizado no dia 179 

08/03/2021. 5)  O Prof. Sérgio de Albuquerque comunicou que estão 180 

ocorrendo festas em repúblicas, com muita aglomeração e que deveria ser 181 

realizado trabalho com os alunos para conscientização sobre festas. 6)  A Prof.ª 182 

Ana Patrícia solicitou esclarecimentos sobre onde deveriam ser encaminhadas 183 

as notificações de casos suspeitos ou confirmados, sendo esclarecida pelo Sr. 184 

Presidente que continuava sendo recepcionado no e-mail retorno@fcfrp.usp.br 185 

e que a servidora Denise estava realizando a compilação dos dados. Em 186 

seguida, a Prof.ª Ana Patrícia esclareceu que a solicitação para a informação do 187 

endereço eletrônico retorno@fcfrp.usp.br, era para que fosse emitido algum tipo 188 

de Informativo Epidemiológico da FCFRP, nos mesmos moldes que o GT fazia 189 

anteriormente. 7) A Prof.ª Simone comentou que não havia entendido o motivo 190 

do Grupo de Trabalho criado para planejar e montar protocolos de 191 

Biossegurança para o retorno, ter finalizado suas atividades, o que foi realizado 192 

de maneira brilhante. Que deveriam, nesta segunda etapa, avaliar e 193 

acompanhar o retorno. Foi esclarecida pelo Sr. Diretor que existia outra 194 

Comissão para avaliação e acompanhamento, constituída pelo Prof. Leonardo, 195 

dois médicos sanitaristas, pelas servidoras Denise da Administração e 196 

Farmacêutica Estael. IV – EXPEDIENTE: 1 - CIRC.SG/CAA/73, de 09 de 197 

dezembro de 2020, informando a decisão da CAA sobre  prazos para 198 

solicitações de permanência e de cargos novos de Professor Titular. Ciente. 2 - 199 

Of.SG/CAA/62, de 23 de dezembro de 2020, informando que CAA encontra-se 200 

à disposição para tentar solucionar as demandas da Unidade e os cargos vagos 201 

de Professor Titular na Unidade. Ciente. Após as comunicações do Expediente, 202 

o Sr. Presidente solicitou a inclusão dos item 4.3 - SEGUNDA VIA DE 203 

DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. Concedido. V - ORDEM DO DIA: 1 – 204 

mailto:retorno@fcfrp.usp.br
mailto:retorno@fcfrp.usp.br
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CONVÊNIO: 1.1 - Aprovado, ad referendum da Congregação da FCFRP-USP, 205 

a celebração do Convênio Acadêmico entre a Faculdade de Ciências 206 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e a 207 

Universidade FEEVALE, sob a responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Lusânia Maria 208 

Greggi Antunes. O Sr. Presidente colocou o assunto em discussão. Não 209 

havendo manifestações contrárias, colocou-o em votação, sendo aprovado por 210 

unanimidade. 2 - CONCURSO DOCENTE: 2.1 - HOMOLOGAÇÃO DE 211 

RESULTADO FINAL: 2.1.1. Relatório Final da Comissão Julgadora do 212 

Concurso de Títulos e Provas visando a obtenção do título de Livre-Docente 213 

junto ao Departamento de Departamento de Ciências Farmacêuticas, de acordo 214 

com o Edital ATAc/FCFRP 12/2020, de 13/08/2020, publicado no Diário Oficial 215 

do Estado de 14/08/2020, ao qual se submeteu a  Prof.ª Dr.ª Niege Araçari 216 

Jacometti Cardoso Furtado, que requereu sua inscrição com base no programa 217 

da disciplina “Farmacognosia”, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2021. O Sr. 218 

Presidente solicitou a leitura do Relatório Final da Comissão Julgadora que 219 

considerou a Prof.ª Dr.ª Niege Araçari Jacometti Cardoso Furtado, habilitada 220 

para a obtenção do título de Livre Docente. Em seguida, colocou o assunto em 221 

discussão. Não havendo manifestações contrárias, colocou em votação, sendo 222 

homologado por unanimidade. 2.2 - ABERTURA DE EDITAL: 2.2.1. 223 

Aprovados, pelos Conselhos dos Departamentos de Análises Clínicas, 224 

Toxicológicas e Bromatológicas; Ciências BioMoleculares e de Ciências 225 

Farmacêuticas, os programas das disciplinas ou conjunto de disciplinas para 226 

abertura de inscrição ao Concurso de Livre-Docência no 1º semestre de 2021. 227 

O Sr. Presidente solicitou a leitura das disciplinas e/ou conjunto de disciplinas 228 

aprovados pelos Departamentos para a abertura dos concursos. Em seguida, 229 

informou que seria mantida a realização na forma virtual em decorrência da 230 

pandemia COVID-19 e colocou em discussão. Após, não havendo 231 

manifestações contrárias, colocou em votação sendo aprovada a abertura por 232 

unanimidade.  3 - RTI – FAPESP: 3.1 - Relatório Parcial 1  - Reserva 233 

Técnica Institucional da Unidade - RTI 2019 (Processo FAPESP 234 

2019/24704-3). O Sr. Presidente apresentou o relatório parcial e colocou o 235 

assunto em discussão. Não havendo manifestações contrárias, colocou-o em 236 

votação, sendo aprovado por unanimidade. 4 – GRADUAÇÃO: 4.1 - 237 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA: 4.1.1. Aprovado, pela Comissão de Graduação, 238 



 
 

 

8 

o pedido de Ahmad Attal, para revalidação do diploma de graduação "Bachelor 239 

Degree in Pharmacy", obtido na "Faculty of pharmacy of Al Isra University", com 240 

base no parecer favorável da Relatora: Prof.a Dr.a Fabiana Rossi Varallo, 241 

condicionado ao envio da documentação que comprove o cumprimento do 242 

estágio pelo interessado. O Sr. Presidente informou que o parecer da relatora 243 

estava apenso à pauta e colocou em discussão. Após, não havendo 244 

manifestações contrárias, colocou em votação, sendo aprovado por 245 

unanimidade, condicionado à apresentação dos documentos solicitados pela 246 

relatora. 4.1.2. Aprovado, pela Comissão de Graduação, o pedido de Enio 247 

Scinocca, para revalidação do diploma de graduação "Dottore in Farmacia", 248 

obtido na "Facoltà di Farmacia da Università Degli Studi "Gabriele D'Dnnunzio" 249 

Chieti-Pescara", com base no parecer favorável da Relatora: Prof.ª Dr.ª Fabiana 250 

Rossi Varallo. O Sr. Presidente informou que o parecer da relatora estava 251 

apenso à pauta e colocou em discussão. Após, não havendo manifestações 252 

contrárias, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. 4.1.3. 253 

Aprovado, pela Comissão de Graduação, o pedido de Iman H.R. Alslakhi, para 254 

revalidação do diploma de graduação "Bachelor Degree in Pharmacy", obtido 255 

na "Faculty of pharmacy of Al Azhar University - Gaza - Palestine", com base no 256 

parecer favorável da Relatora: Prof.a Dr.a Fabiana Rossi Varallo. O Sr. 257 

Presidente informou que o parecer da relatora estava apenso à pauta e colocou 258 

em discussão. Após, não havendo manifestações contrárias, colocou em 259 

votação sendo aprovado por unanimidade. 4.2 – ELEIÇÃO: 4.2.1. Aprovada, 260 

ad referendum do Conselho do Departamento de Análises Clínicas, 261 

Toxicológicas e Bromatológicas, a indicação do Prof. Dr. Leonardo Neves de 262 

Andrade, em virtude do pedido de desligamento da Prof.ª D.ª Elisa Maria de 263 

Souza Russo. O Sr. Presidente colocou em discussão. Não havendo indicação 264 

de outros nomes, colocou em votação secreta, sendo eleito o Prof. Dr. 265 

Leonardo Neves de Andrade, com 26 (vinte e seis) votos. Houve 01 (um) voto 266 

em branco e 01 (uma) abstenção. 4.3 - SEGUNDA VIA DE DIPLOMA DE 267 

GRADUAÇÃO: 4.3.1. Solicitação do Sr. Luciano Fagliari, para confecção e 268 

registro da 2ª via do Diploma de Graduação do Curso de Graduação em 269 

Farmácia-Industrial, por motivo de extravio. (assunto incluído na pauta). O Sr. 270 

Presidente informou que o interessado cumpriu os requisitos para a solicitação 271 

da 2ª. Via do diploma e colocou o assunto em discussão. Após, não havendo 272 
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manifestações contrárias, colocou em votação sendo aprovado por 273 

unanimidade. 4.3.2. Solicitação da Sra. Marly Massumi Yajima Fagliari, para 274 

confecção e registro da 2ª via do Diploma de Graduação do Curso de 275 

Graduação em Farmácia-Industrial, por motivo de extravio. (assunto incluído 276 

na pauta). O Sr. Presidente informou que a interessada cumpriu os requisitos 277 

para a solicitação da 2ª. Via do diploma e colocou o assunto em discussão. 278 

Após, não havendo manifestações contrárias, colocou em votação sendo 279 

aprovado por unanimidade. 5 - ASSESSORIA/CONSULTORIA:  5.1 - 280 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES:  281 

5.1.1. Aprovados, pelos Conselhos dos Departamentos de Análises Clínicas, 282 

Toxicológicas e Bromatológicas; Ciências BioMoleculares e Ciências 283 

Farmacêuticas, os relatórios das atividades de assessoria/consultoria dos 284 

docentes que desenvolveram tais atividades no ano de 2020, de acordo com as 285 

Resoluções CERT 3533/89, 4542/98, alteradas pela Resolução 7271, de 286 

23/11/2016, e orientações contidas no Ofício Circular CERT nº. 01/2003. 287 

Processo FCFRP nº. 03.1.628.60.8. O Sr. Presidente informou que anualmente 288 

a Unidade vede encaminhar à CERT o relatório de cada Departamento sobre as 289 

atividades desenvolvidas pelos docentes e que os relatórios estavam anexos à 290 

pauta eletrônica. Em seguida, colocou o assunto em discussão. Após, não 291 

havendo manifestações contrárias, colocou em votação sendo aprovados por 292 

unanimidade. 5.2 - SOLICITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE 293 

ATIVIDADES: 5.2.1. Aprovada, pelo Conselho do Departamento de Análises 294 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas, a solicitação da Prof.ª Dr.ª Danielle 295 

Palma de Oliveira, para desenvolver atividades de consultoria científica junto a 296 

empresa ALTOX - Alternative Toxicology,  no período de 06/03/2021 a 297 

04/092021, com carga horária de 3 horas semanais. Relator: Prof.Dr. Gilberto 298 

Ubida Leite Braga. O Sr. Presidente solicitou a leitura do parecer do relator e, 299 

em seguida, colocou o assunto em discussão. Após, não havendo 300 

manifestações contrárias, colocou em votação sendo aprovada por 301 

unanimidade. 5.2.2. Aprovada, pelo Conselho do Departamento de Análises 302 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas, a solicitação da Prof.ª Dr.ª Maria 303 

Regina Torqueti, para desenvolver atividades de assessoria científica junto a 304 

empresa PHP Biotech S.A., no período de 01/03/2021 a  31/08/2021, com carga 305 

horária de 3 horas semanais. Relatora:  Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia da Costa Darini. O 306 
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Sr. Presidente solicitou a leitura do parecer da relatora e, em seguida, colocou o 307 

assunto em discussão. Após, não havendo manifestações contrárias, colocou 308 

em votação sendo aprovada por unanimidade. 5.2.3. Aprovada, pelo 309 

Conselho do Departamento de Ciências Farmacêuticas, a solicitação do Prof. 310 

Dr. Carlos Henrique Tomich de Paula da Silva, para desenvolver atividades de 311 

consultoria científica junto à empresa SCI-AGRO Science in Agrochemicals, no 312 

período de 01/03/2021 a 30/06/2021, com carga horária de 6 horas semanais. 313 

Relator: Prof. Dr. Marco Antônio Alves da Silva. O Sr. Presidente solicitou a 314 

leitura do parecer do relator e, em seguida, colocou o assunto em discussão. 315 

Após, não havendo manifestações contrárias, colocou em votação sendo 316 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 317 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Para 318 

constar, eu, ________________, Cleber José Lupachini, Assistente Técnico 319 

Acadêmico, lavrei e digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será 320 

assinada pelos Senhores Congregados. Ribeirão Preto, 26 de fevereiro de 321 

2021.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 322 


