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ATA DA 410ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE 1 

DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE 2 

DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021. Aos vinte e cinco 3 

dias do mês de junho 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 a Sra. Assistente Técnico Acadêmico Substituta 6 

para abertura da Sessão Ordinária da Congregação, na forma on-line, com a 7 

participação dos Srs. Membros da Congregação desta Faculdade por meio de 8 

webconferência, sob a Presidência do Sr. Diretor, Prof. Dr. Osvaldo de Freitas. 9 

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

Presidentes de Comissões: Prof.ª Dr.ª Mônica Tallarico Pupo, Comissão de 11 

Pós-Graduação; Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Nonato, Comissão de Pesquisa; 12 

Prof.ª Dr.ª Lorena Rigo Gaspar Cordeiro, Comissão de Cultura e Extensão 13 

Universitária e Prof. Dr. Leonardo Regis Leira Pereira, suplente da Prof.ª Dr.ª 14 

Dioneia Camilo Rodrigues de Oliveira, Comissão de Graduação. Chefes de 15 

Departamentos: Prof.ª Dr.ª Lúcia Helena Faccioli, Departamento de Análises 16 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas; Prof.ª Dr.ª Maria José Vieira 17 

Foonseca, Departamento de Ciências Farmacêuticas e Prof. Dr. Zeki Naal, 18 

Departamento de Ciências BioMoleculares. Professores Titulares: Prof.ª Dr.ª 19 

Ana Lúcia da Costa Darini; Prof. Dr. Antonio Cardozo dos Santos; Prof.ª Dr.ª 20 

Elaine Cristina Pereira De Martinis; Prof.ª Dr.ª Ivone Carvalho; Prof. Dr. Jairo 21 

Kenupp Bastos; Prof.ª Dr.ª Maria Vitória Lopes Badra Bentley; Prof. Dr. 22 

Norberto Peporine Lopes; Prof.ª Dr.ª Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia 23 

Campos; Prof. Dr. Paulo Cezar Vieira; Prof. Dr. Sérgio Akira Uyemura e Prof.ª 24 

Dr.ª Suely Vilela. Professores Associados: Prof.ª Dr.ª Danielle Palma de 25 

Oliveira; Prof.ª Dr.ª Fabíola Attié de Castro; Prof. Dr. Fernando Batista da Costa; 26 

Prof.ª Dr.ª Hosana Maria Debonsi Pironelli; Prof.ª Dr.ª Marcia Regina von Zeska 27 

Kress; Prof.ª Dr.ª Sandra Yasuyo Fukada Alves e Prof. Dr. Wanderley Pereira 28 

de Oliveira. Professores Doutores: Prof.ª Dr.ª Alessandra Vincenzi Jager; 29 

Prof.ª Dr.ª Márcia Eliana da Silva Ferreira; Prof.ª Dr.ª Regina Célia Garcia de 30 

Andrade; Prof.ª Dr.ª Sabrina Francesca de Souza Lisboa e Prof. Dr. Sérgio Luiz 31 

de Souza Salvador, suplente do Prof. Dr. Leonardo Neves de Andrade. 32 

Representantes Discentes de Graduação: Julia de Oliveira Campos e 33 

Geovana Carmelina dos Santos Zandona, suplente da representante Fernanda 34 
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Silva de Lima Conegundes. Representantes dos Pós-Graduandos: Gabriela 35 

Pereira de Salles. Justificaram ausência: Prof.ª Dr.ª Dionéia Rodrigues Camilo 36 

de Oliveira e Prof. Dr. Leonardo Neves de Andrade. Constatada a existência de 37 

“quórum” legal, o Sr. Diretor, Prof. Dr. Osvaldo de Freitas, assumiu a 38 

Presidência e iniciou os trabalhos. III. EXPEDIENTE: 1. Apresentação da 39 

Comissão de Divulgação da FCFRP: O Senhor Presidente fez um breve 40 

comentário sobre a necessidade de criar uma Comissão de Divulgação na 41 

Faculdade como uma forma de comunicação e divulgação com o objetivo de 42 

atingir os pares e a sociedade. Agradeceu à Comissão, aos funcionários 43 

docentes e não docentes, aos alunos bolsistas, aos voluntários que participam 44 

e trabalham para que a divulgação da FCFRP seja cada vez melhor e, em 45 

especial, a Profa. Dra. Carolina Patrícia Aires Garbellini, que absorveu a ideia e 46 

vem realizando este trabalho de forma brilhante e, na sequência, passou a 47 

palavra à Profa. Carolina, a qual fez uma apresentação da Comissão de 48 

Divulgação da FCFRP, da equipe e dos projetos desenvolvidos para divulgação 49 

não só de eventos mas, principalmente, de ciência e agradeceu a participação 50 

de todos e principalmente aos professores que colaboraram intensamente para 51 

o atendimento das demandas. II. ATAS: 1. Discussão e aprovação da Ata da 52 

408ª Sessão Ordinária. O Sr. Presidente colocou em discussão a ata da 408ª 53 

Sessão Ordinária. Não havendo manifestações, colocou-a em votação, sendo 54 

aprovada por unanimidade. 2. Discussão e aprovação da Ata da 409ª 55 

Sessão Extraordinária. O Sr. Presidente colocou em discussão a ata da 409ª 56 

Sessão Extraordinária. Não havendo manifestações, colocou-a em votação, 57 

sendo aprovada por unanimidade. III. COMUNICAÇÕES: a) da mesa: O Sr. 58 

Presidente inicialmente deu as boas vindas aos novos integrantes da 59 

Congregação, esperando que os membros participem e contribuam com as 60 

discussões. Em seguida, comunicou que, após um longo tempo, a 61 

Superintendência de Espaço Físico – USP (SEF-USP) fez liberação da verba 62 

para a construção da área pedagógica, o que possibilitará a abertura do 63 

processo de licitação em breve. O Sr. Presidente ainda comentou detalhes do 64 

projeto que foi concebido como uma área para contemplar as mudanças na 65 

nova estrutura curricular, na qual o estudante é mais pró-ativo e protagonista do 66 

seu aprendizado. Nesse momento, houve um problema técnico com o sinal da 67 

internet na Faculdade e a reunião foi interrompida. Após o restabelecimento do 68 
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sinal da rede na Faculdade, a reunião foi retomada. b) do plenário: com a 69 

palavra, a Profa. Sandra comunicou que a Comissão de Biotério e a Comissão 70 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Unidade continuam trabalhando no 71 

projeto de reforma e unificação dos Biotérios da Unidade. O projeto estrutural já 72 

foi concluído, uma parte dele já foi apresentada na Congregação no final de 73 

2020 e agora estão trabalhando no sistema de ar e do chiller, que é um 74 

equipamento grande, caro e com a dúvida que surgiu sobre o que o fazer com 75 

ele, o pessoal da SEF-USP foi chamado e enviaram a Engenheira Mariana, a 76 

qual avaliou o equipamento esta semana e ficou de enviar um laudo, um 77 

parecer técnico, com informações sobre a viabilidade da troca ou não do 78 

equipamento por um mais moderno, mais econômico ou se seria mais viável 79 

reformá-lo. Dessa forma, a Comissão está aguardando o envio do laudo para 80 

dar andamento no projeto executivo, ou seja, a reforma dependerá de qual 81 

atitude será tomada sobre o sistema de ar e chiller. Provavelmente, o projeto 82 

executivo será feito este ano e, no próximo ano, a reforma/unificação dos 83 

Biotérios, a qual deve ser feita em três partes: ativar o Biotério II, fazer a 84 

unificação e depois, se for o caso, adequar para NB-3. A Profa. Sandra ainda 85 

informou que, conforme o item 7 da pauta, a Comissão apresentará um plano 86 

de gestão para ampliação e adequação do Biotério de peixes, atendendo a 87 

legislação específica. Com a palavra, a Profa. Lorena comunicou: a) que na 88 

última reunião do Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx) foi 89 

estabelecido o prazo de entrega das Unidades móveis para o dia 15 de julho, as 90 

quais passarão pelos Campi até o final de dezembro; b) que em maio foi 91 

realizado o Simpósio USP e Políticas Públicas e será publicado um e-book com 92 

as principais contribuições do evento e uma das iniciativas decorrentes deste 93 

Simpósio foi a articulação para criação de uma horta comunitária no Campus 94 

Butantã que depois será levada aos outros Campi. Ela informou que teve a 95 

oportunidade de mencionar a iniciativa da Unidade, em parceria com a 96 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) e a Faculdade de Filosofia, 97 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), que já está em andamento a 98 

criação de uma horta comunitária no horto do Campus e, em nome desse 99 

grupo, agradeceu ao Prof. Sérgio de Albuquerque, Prefeito do Campus USP de 100 

Ribeirão Preto. Informou também que este grupo ganhou dois prêmios 101 

internacionais em concursos de Diplomacia Verde para Jovens, da Embaixada 102 
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de Portugal no Brasil, e outro correlacionado com a Embaixada da Finlândia; c) 103 

que mais cinco projetos pré-selecionados no Edital Carnathon USP serão 104 

contemplados com recursos adicionais; d) que foi lançado ontem o Edital 105 

“Inclusão Social e Diversidade na USP e em Municípios de seus Campi”, 106 

seguindo os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das 107 

Nações Unidas (ONU) e as inscrições podem ser feitas no período de 12 a 26 108 

de julho; e) que recentemente a USP respondeu a uma diligência do Ministério 109 

da Educação (MEC) com vistas ao credenciamento dos cursos de educação à 110 

distância (EaD) sobre os tipos de acessibilidade oferecidos. A Pró-Reitoria de 111 

Cultura e Extensão Universitária fez um levantamento sobre os recursos de 112 

acessibilidade e se verificou que é necessário avançar mais na questão da 113 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) e também na parte física; f) que com 114 

relação ao Projeto Unificado de Bolsas (PUB), vertente Extensão, foram 115 

enviados 1967 (mil novecentos e sessenta e sete) projetos, sendo a modalidade 116 

com maior demanda entre as três vertentes (Ensino, Pesquisa e Extensão), 117 

sendo essa demanda cinco vezes maior do que em 2020; g) que essa semana 118 

ocorreu a primeira reunião para organização da Feira de Profissões Virtual da 119 

USP, que será realizada nos dias 2 e 3 de setembro de 2021, com o tema “A 120 

USP está em você e você pode estar na USP” e, caso alguém tenha sugestões 121 

para organização da Feira, pode entrar em contato com a Comissão de Cultura 122 

e Extensão Universitária (CCEx), pois a programação deve ser finalizada até o 123 

dia 19 de agosto; h) que foi feita uma comunicação nos departamentos sobre a 124 

alteração de uma resolução do CoCEx sobre as atividades de Residência, 125 

Prática Profissionalizante e Programa de Atualização, que será alterado, da 126 

forma como é conhecido, para Programa de Ação Social e os Programas de 127 

Atualização que normalmente eram submetidos para análise da PRCEU agora 128 

serão submetidos como Prática Profissionalizante, com carga horária limitada a 129 

20 (vinte) horas semanais e foi discutida no último CCEx a possibilidade de 130 

especialistas externos poderem participar como tutores. Já os funcionários da 131 

USP não podem atuar dessa forma devido a limitações trabalhistas; i) que 132 

gostaria de agradecer a todos que doaram e contribuíram na iniciativa no Farma 133 

Ação Social: a Diretoria, os alunos e todas as pessoas envolvidas e informou 134 

que a responsável pela entidade que recebeu as doações ficou muito grata e 135 

enviou uma mensagem emocionada em agradecimento e gostaria de 136 
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retransmitir a todos que auxiliaram. Com a palavra, a Profa. Mônica 137 

comunicou: a) que no final de maio foi realizado o curso de formação 138 

pedagógica promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) que contou 139 

com a participação de 19 (dezenove) docentes e da Pedagoga, Sra. Márcia. 140 

Informou que os docentes que participaram estão à disposição para disseminar 141 

o que foi aprendido e discutido durante o curso; b) que no dia 24 de maio p.p. 142 

foi realizada a primeira defesa de dupla titulação do Programa de Pós-143 

Graduação em Ciências Farmacêuticas com a Universidade de Aarhus, na 144 

Dinamarca, de uma aluna da Profa. Sâmia e, com isso, os três programas já 145 

tiveram defesas de dupla titulação; c) que o Serviço de Pós-Graduação está se 146 

preparando para iniciar os depósitos digitais de dissertações e teses e que a 147 

partir de agosto provavelmente este procedimento será iniciado e dará bastante 148 

agilidade aos processos e d) que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 149 

de São Paulo (FAPESP) retomou as análises das Bolsas de Estágio de 150 

Pesquisa no Exterior (BEPE), ainda com algumas restrições, mas é uma 151 

possibilidade dos pós-graduandos retomarem seus planejamentos de estágios 152 

internacionais. Com a palavra, o Prof. Paulo lembrou que o XIII Congresso de 153 

Ciências Farmacêuticas (CIFARP) ocorrerá no período de 3 a 6 de novembro, 154 

informou que a Comissão Organizadora e a Comissão Científica estão bastante 155 

empenhadas em propiciar um excelente evento, que as inscrições estão 156 

abertas com valores diferenciados dependendo da época em que será feita e o 157 

deadline para submissão de resumos para o evento é 31 de julho. Informou 158 

também que atualmente temos aproximadamente 300 (trezentos) inscritos e, 159 

destes, 30 (trinta) são docentes da Unidade. Na sequência, o Prof. Leonardo 160 

fez um breve comunicado da Comissão de Graduação sobre o retorno gradual 161 

das aulas presenciais na próxima semana, a partir de segunda-feira, e pediu a 162 

colaboração de todos para que tudo ocorra como na reposição realizada no 163 

início do ano; informou que estimam que pelo menos 60 a 70% dos estudantes 164 

já recebeu a primeira dose da vacina e que hoje pela manhã foi realizada a 165 

primeira defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no formato virtual, 166 

com banca instituída pela graduação e correu tudo bem - então a partir de 167 

agora as defesas no novo formato estão liberadas, com três pessoas na banca, 168 

sendo permitida a participação de funcionários e pós-doutorandos, e a 169 

indicação é feita pelo Orientador do TCC. Por fim, informou que a grade horária 170 



 
 

 

6 

para o próximo semestre será divulgada tão logo a Reitoria e o Governo 171 

Estadual divulguem como será o próximo semestre. A Profa. Maria Cristina: a) 172 

informou que as inscrições para o 29º Simpósio Internacional de Iniciação 173 

Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP) serão realizadas no período de 9 de 174 

agosto a 10 de setembro e a Etapa Internacional será realizada no período de 175 

29 de novembro a 02 de dezembro; que a apresentação das Unidades deverá 176 

ocorrer entre 15 de setembro e 29 de outubro, mas a Comissão de Pesquisa 177 

(CPq) ainda não decidiu em qual semana será realizada a apresentação da 178 

Unidade; b) agradeceu o trabalho realizado pela estagiária Vanessa de Souza 179 

Justino, que terminou seu período de estágio. Ela deu uma importante 180 

contribuição na gestão, cuidando das redes sociais da Comissão de Pesquisa, 181 

desenvolveu todas as artes para divulgação nas redes sociais, participou 182 

ativamente na organização e realização dos eventos promovidos pela 183 

Comissão e também auxiliou nas tarefas administrativas da Comissão, fazendo 184 

levantamento de dados e elaboração de planilhas; c) será aberta a chamada 185 

para Bolsa para Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de 186 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a partir do dia 30 de junho 187 

até 16 de agosto; d) está aberta a chamada para a modalidade Produtividade 188 

em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq e a data 189 

limite é 31 de julho; e) tivemos 1881 (mil oitocentos e oitenta e um) projetos 190 

PUB inscritos na vertente Pesquisa e foram oferecidas 1854 (mil oitocentos e 191 

cinquenta e quatro) bolsas, então a perspectiva de atendimento é alta. Informou 192 

que da Unidade foram 37 (trinta e sete) solicitações; f) gostaria de compartilhar 193 

que a Comissão de Pesquisa preparou uma apresentação curta, de apenas 10 194 

(dez) minutos, para um evento realizado ontem na Pró-Reitoria de Pesquisa 195 

sobre pesquisas na área da saúde e biológicas e agradeceu as indicações que 196 

foram feitas pelos Departamentos e pelos Programas de Pós-Graduação que 197 

propiciaram à Comissão selecionar representantes dos 3 (três) Departamentos 198 

e parabenizou a qualidade da pesquisa e os docentes envolvidos; g) comunicou 199 

que o evento “Mulheres na Ciência: Conquitas e Desafios”, realizado no dia 10 200 

de maio pela Comissão de Pesquisa, foi um sucesso, com 600 (seiscentas) 201 

pessoas acompanhando o evento pelo YouTube® e a ideia dos prêmios aos 202 

dois melhores projetos com o apoio da empresa Lychnoflora e a participação e 203 

apoio da Profa. Andréia Machado Leopoldino com a solicitação de uma bolsa 204 
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PUB que contará também com o auxílio da Profa. Lorena para desenvolver o 205 

aplicativo que foi premiado em primeiro lugar no evento. Ressaltou que a ideia 206 

era engajar a Faculdade na representação do aspecto de inclusão e equidade 207 

de gênero e de forma alguma a CPq poderia ficar de fora. Com a palavra, o 208 

Prof. Zeki comunicou que no último dia 15 de junho foi realizada a eleição para 209 

Chefia de Departamento e que no dia 30 encerra seu mandato. Aproveitou a 210 

oportunidade para agradecer à Profa. Carem na Vice-Chefia do Departamento e 211 

desejar à nova Chefia, Profa. Carem e Prof. Giuliano (Vice-Chefe) uma ótima 212 

gestão. Agradeceu também: aos funcionários da Secretaria, ao Conselho de 213 

Departamento pelos trabalhos durante sua gestão nos últimos 4 (quatro) anos, 214 

principalmente aos docentes do Departamento que se mostraram sempre 215 

disponíveis e participaram de Comissões quando foram requisitados, à Direção 216 

da Faculdade, aos funcionários não docentes da Diretoria pela contribuição e 217 

trabalho e à Congregação pela gestão e contribuição. Encerradas as 218 

comunicações e devido ao adiantado da hora, o Sr. Presidente solicitou 219 

permissão para inverter a ordem da pauta, deixando o item IV. Expediente para 220 

o final da reunião e especial atenção aos itens 8 (necessário quórum 221 

qualificado), 2, 5 e 9, sendo aprovado por unanimidade. V. ORDEM DO DIA: 222 

8. ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DA FCFRP-USP DE ACORDO 223 

COM PARECER PG.15208/2021. O Sr. Presidente informou que o parecer 224 

estava inserido no sistema de Pauta Eletrônica Nereu e fez algumas 225 

considerações sobre o andamento do processo junto à Procuradoria Geral após 226 

a última aprovação pela Congregação em uma tabela comparativa 227 

compartilhada em arquivo no Sistema de Pauta. Em seguida, colocou em 228 

discussão. Os membros conversaram a respeito de vários pontos e, não 229 

havendo manifestações, colocou em votação sendo as alterações aprovadas 230 

por unanimidade. 2. ELEIÇÃO REPRESENTANTE DA CONGREGAÇÃO 231 

JUNTO AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO: 2.1. Indicação de um membro 232 

titular e respectivo suplente como representante da Congregação da FCFRP-233 

USP junto ao Conselho Universitário, de acordo com o Art. 15 - Inciso V do 234 

Estatuto da USP, em virtude do término dos mandatos do Prof. Dr. Sérgio de 235 

Albuquerque (Titular) e do Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos (Suplente). O Sr. 236 

Presidente informou sobre o vencimento dos mandatos e que consultou os dois 237 

professores e eles manifestaram interesse em continuar sendo representantes 238 
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da Congregação junto ao Conselho Universitário. Em seguida, colocou o 239 

assunto em discussão e a Profa. Maria Cristina solicitou aos representantes que 240 

encaminhassem os comentários sobre as reuniões do Conselho Universitário 241 

(CO) e que compartilhassem as informações com a Congregação. Em seguida, 242 

não havendo outras indicações, o Sr. Presidente colocou em votação e 243 

informou que o link seria informado no chat. Foram eleitos: Prof. Dr. Sérgio de 244 

Albuquerque, como membro titular e o Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos, como 245 

membro suplente, com 27 (vinte e sete) votos dos 29 (vinte e nove) presentes 246 

no momento da votação. Com a palavra, o Prof. Jairo agradeceu, também em 247 

nome do Prof. Sérgio, os votos e a confiança para continuarem representando a 248 

FCFRP no Conselho Universitário. 5. CENTRAL MULTIUSUÁRIO: 5.1. 249 

Aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA) o Regimento Interno, 250 

tabela de valores, indicação do Comitê Gestor e Comitê de Usuários da Central 251 

Multiusuário “Central de Ressonância Magnética Nuclear de 300 MHz (CRMN-252 

300)”, coordenada pelo Prof. Dr. Flávio da Silva Emery. O Sr. Presidente 253 

informou que o assunto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e, em 254 

seguida, colocou em discussão. Não havendo manifestação, colocou em 255 

votação, sendo aprovado por unanimidade o Regimento Interno, a tabela de 256 

valores, bem como a indicação do Comitê Gestor, composto pelos seguintes 257 

membros: Prof. Dr. Flávio da Silva Emery (Presidente), Profa. Dra. Ivone 258 

Carvalho (Vice-Presidente) e o servidor Murilo Helder de Paula e a indicação da 259 

Comissão de Usuários composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Norberto 260 

Peporine Lopes (Membro Titular) e Profa. Dra. Mônica Tallarico Pupo (Membro 261 

Suplente); Prof. Dr. Paulo Marcos Donate (FFCLRP-USP, Membro Titular) e 262 

Prof. Dr. José Carlos Alves Filho (FMRP-USP, Membro Suplente); servidora 263 

Juliana Cristina Biazzotto Moraes (FCFRP); pós-graduanda Bruna Fleck Godoi 264 

(FCFRP) e Prof. Dr. Eufrânio Nunes da Silva Junior (Universidade Federal de 265 

Minas Gerais - UFMG). 5.2. Aprovado pela Comissão de Pesquisa, o 266 

Regimento Interno, a indicação do Comitê Gestor e do Comitê de Usuários da 267 

Central Multiusuário “Purificação e Sequenciamento de Proteína e Síntese de 268 

Peptídeo (PuSeSin)”, coordenada pela Profa. Dra. Suely Vilela. O Sr. 269 

Presidente informou que o assunto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e, 270 

em seguida, colocou em discussão. Não havendo manifestação, colocou em 271 

votação, sendo aprovado por unanimidade o Regimento Interno, bem como a 272 
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indicação do Comitê Gestor, composto pelos seguintes membros: Profa. Dra. 273 

Suely Vilela (Presidente), Profa. Dra. Elisa Maria de Sousa Russo (Vice-274 

Presidente) e os servidores Thiago Abrahão Souza (Titular) e Adélia Cristina de 275 

Oliveira Cintra (Suplente) e a indicação da Comissão de Usuários composta 276 

pelos seguintes Membros Titulares: Prof. Dr. Marcelo Dias Baruffi e Profa. Dra. 277 

Lorena Rigo Gaspar Cordeiro e Suplentes: Profa. Dra. Cleni Mara Marzocchi 278 

Machado e Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro. Com a palavra, a Profa. Maria 279 

Cristina ressaltou a importância de ter os equipamentos inscritos em uma 280 

Central Multiusuário, não necessariamente em uma Central nova – eles podem 281 

ser incluídos em uma Central que já existente, pois estão sendo abertos vários 282 

Editais para consertos de equipamentos e manutenção preventiva, mas eles 283 

precisam, necessariamente, estarem cadastrados em uma Central. Ressaltou 284 

que Comissão de Pesquisa tem a responsabilidade de, quando chegam as 285 

solicitações, checar se já existe alguma Central onde esses equipamentos 286 

podem entrar ou se será aberta uma nova Central, como os casos ora 287 

analisados. Com a palavra, a Profa. Vitória complementou que a FAPESP está 288 

pedindo e exigindo, nas prestações de contas, que as informações das Centrais 289 

sejam divulgadas no site da Unidade. 1. CONVÊNIO: 1.1. Aprovado ad 290 

referendum da Congregação da FCFRP-USP o Convênio Acadêmico 291 

Internacional de Dupla Titulação em Doutorado entre a Universidade Paris-292 

Saclay – França e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 293 

Universidade de São Paulo – FCFRP-USP, envolvendo a pós-graduanda do 294 

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas Gabriela Fávero 295 

Galvão, orientada pela Prof.ª Dr.ª Renata Fonseca Vianna Lopez, com base no 296 

parecer da Prof.ª Dr.ª Sâmia Regiane Lourenço Joca Wegener. O Sr. 297 

Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações, 298 

colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. 1.2. Aprovado ad 299 

referendum da Congregação da FCFRP-USP o Termo de Rerratificação em 300 

Convênio nº 11/2019, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Ribeirão 301 

Preto, com interveniência da Secretaria Municipal da Saúde e a Universidade 302 

de São Paulo, com a interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 303 

de Ribeirão Preto-USP para a realização de atividades inerentes ao curso de 304 

graduação em Farmácia-Bioquímica nas Unidades de Saúde do Distrito 305 

Sanitário Oeste. O Sr. Presidente colocou o assunto em discussão. Não 306 
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havendo manifestações, colocou em votação, sendo referendado por 307 

unanimidade. 3. ASSESSORIA/CONSULTORIA: 3.1. Aprovada pelo Conselho 308 

do Departamento de Ciências Farmacêuticas e ad referendum da Congregação 309 

a solicitação da Prof.ª Dr.ª Ivone Carvalho para prestar atividade de consultoria 310 

científica junto à empresa São Martinho S/A., no período de 21/06 a 311 

21/09/2021, com carga horária de 4 (quatro) horas semanais. Relator da 312 

Congregação: Prof. Dr. Norberto Peporine Lopes. O Sr. Presidente informou 313 

que o parecer favorável do relator estava inserido no sistema de Pauta 314 

Eletrônica Nereu e colocou em discussão. Não havendo manifestações, colocou 315 

em votação sendo a aprovação referendada por unanimidade. 3.2. Aprovada 316 

ad referendum da Congregação a solicitação do Prof. Dr. Gustavo Henrique 317 

Goldman para prestar atividade de assessoria científica junto ao Laboratório 318 

Catarinense Ltda. no período de 01 a 15 de junho de 2021, com carga horária 319 

de 4 (quatro) horas semanais. Relatora da Congregação: Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia 320 

Lanchote. O Sr. Presidente informou que o parecer favorável da relatora estava 321 

inserido no sistema de Pauta Eletrônica Nereu e colocou em discussão. Não 322 

havendo manifestações, colocou em votação sendo aprovada por 323 

unanimidade. 3.3. Aprovada pelo Conselho do Departamento de Ciências 324 

Farmacêuticas a solicitação do Prof. Dr. Wanderley Pereira de Oliveira para 325 

prestar atividade de assessoria científica junto à empresa Ouro Fino Saúde 326 

Animal Ltda. no período de 05/07 a 30/08/2021, com carga horária de 4 (quatro) 327 

horas semanais. Relatora da Congregação: Profa. Dra. Ana Lúcia da Costa 328 

Darini. O Sr. Presidente informou que o parecer favorável da relatora estava 329 

inserido no sistema de Pauta Eletrônica Nereu e colocou em discussão. Não 330 

havendo manifestações, colocou em votação sendo aprovada por 331 

unanimidade. 3.4. Aprovada pelo Conselho do Departamento de Ciências 332 

Farmacêuticas a solicitação da Prof.ª Dr.ª Patrícia Maria Berardo Gonçalves 333 

Maia Campos para prestar atividade de consultoria científica junto à empresa 334 

Galena, no período de 01/07/2021 a 30/06/2022, com carga horária de 1 (uma) 335 

hora semanal. Relator da Congregação: Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque. O Sr. 336 

Presidente informou que o parecer favorável do relator estava inserido no 337 

sistema de Pauta Eletrônica Nereu e colocou em discussão. Não havendo 338 

manifestações, colocou em votação sendo aprovada por unanimidade. 3.5. 339 

Aprovada pelo Conselho do Departamento de Ciências Farmacêuticas a 340 
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solicitação da Prof.ª Dr.ª Renata Fonseca Vianna Lopez para prestar atividade 341 

de assessoria científica junto à empresa Lipid Ingredients & Technologies 342 

Produtos Farmacêuticos Ltda., no período de 01/07/2021 a 30/06/2022, com 343 

carga horária de 1 (uma) hora mensal. Relatora da Congregação: Profa. Dra. 344 

Elaine Cristina Pereira De Martinis. O Sr. Presidente informou que o parecer 345 

favorável da relatora estava inserido no sistema de Pauta Eletrônica Nereu e 346 

colocou em discussão. Não havendo manifestações, colocou em votação sendo 347 

aprovada por unanimidade. 4. PROFESSOR SÊNIOR: 4.1. Aprovado pelo 348 

Conselho do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e 349 

Bromatológicas o relatório de atividades da Profa. Dra. Regina Helena Queiroz 350 

Fornari, como Professor Sênior no período de agosto de 2019 a agosto de 351 

2021, assim como a solicitação de renovação da docente como Professor 352 

Sênior para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos termos 353 

da Resolução nº 6073/2012, com alterações promovidas pelas Resoluções 354 

6480/2012, 6594/2013 e 7132/2015. Relator da Congregação: Prof. Dr. Sérgio 355 

Akira Uyemura. Processo USP nº 17.1.717.60.4. O Sr. Presidente solicitou a 356 

leitura do parecer do relator e colocou o assunto em discussão. Não havendo 357 

manifestações, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6. 358 

CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA: 6.1. Aprovados, pelos Conselhos dos 359 

Departamentos de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas; Ciências 360 

BioMoleculares e de Ciências Farmacêuticas, os programas das disciplinas ou 361 

conjunto de disciplinas para abertura de inscrição ao Concurso de Livre-362 

Docência no 2º semestre de 2021. O Sr. Presidente solicitou a leitura das 363 

disciplinas e/ou conjunto de disciplinas aprovados pelos Departamentos para a 364 

abertura dos concursos. Em seguida, informou que seria mantida a realização 365 

na forma virtual em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 366 

e colocou em discussão. Após, não havendo manifestações, colocou em 367 

votação sendo aprovada a abertura dos Editais por unanimidade. 7. 368 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS – FCFRP: 7.1. Alteração do 369 

Regimento Interno da CEUA – FCFRP: o Sr. Presidente passou a palavra à 370 

Profa. Danielle, Coordenadora da CEUA-FCFRP, que explicou a necessidade 371 

de fazer essa adequação do Regimento da CEUA por causa da modificação do 372 

número de membros da Comissão, que foi aumentado devido ao grande 373 

número de projetos da FCFRP que são julgados na CEUA do Campus USP de 374 
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Ribeirão Preto. Isto posto, a CEUA julgou por bem aumentar o número de 375 

representantes da FCFRP. Explicou, ainda, que as demais modificações 376 

mostradas no documento comparativo disponibilizado no Sistema de Pauta 377 

Nereu eram para atender as Resoluções do Conselho Nacional de Controle de 378 

Experimentação Animal (CONCEA). O Sr. Presidente agradeceu a Profa. 379 

Danielle pelas explicações e colocou o assunto em discussão e não havendo 380 

manifestações, colocou em votação sendo aprovada a alteração do Regimento 381 

Interno da CEUA aprovada por unanimidade. 7.2. Plano de gestão instalação 382 

animal - Peixes (de acordo com OF. PRP 293/2021): o Sr. Presidente passou a 383 

palavra à Profa. Sandra, que explicou que esse plano foi desenvolvido em 384 

conjunto pela Comissão de Biotério e a CEUA da Unidade e que a ideia é 385 

ampliar o Biotério de zebrafish existente na Faculdade (Biotério de Toxicologia 386 

Ambiental) para que seja possível atender aos novos docentes que 387 

manifestaram interesse em utilizar o zebrafish como instrumento de pesquisa, a 388 

médio e a longo prazo. Informou que o ideal seria construir esse biotério 389 

próximo ao biotério atual para que fossem utilizados o mesmo espaço e os 390 

mesmos funcionários, mas essa ideia acabou esbarrando na falta de espaço 391 

físico, confirmada pelo Engenheiro do Campus de Ribeirão Preto. Explicou 392 

então que surgiu a ideia de montar esse biotério de peixes dentro de um 393 

container e, futuramente, a oferta de peixes poderá ser ampliada a outros 394 

docentes do Campus e até mesmo de fora do Campus, ou seja, a ideia é 395 

ampliar a produção. Com a palavra, a Profa. Danielle informou que existe um 396 

interesse em ampliar a colaboração com outros docentes e, para isso, é 397 

necessário ampliar o Biotério de peixes existente, mas falta capacidade técnica 398 

para ampliar a produção dos ovos. Com a oportunidade da Pró-Reitoria de 399 

Pesquisa pensou-se em fazer essa ampliação e seguir a linha apresentada pela 400 

Pró-Reitoria de unificar os biotérios, assim, a ideia seria transferir e ampliar 401 

esse Biotério de peixes utilizando containers. Em seguida, apresentou o 402 

orçamento para ampliar o número de aquários, montagem do container, a área 403 

útil e sua localização. O Sr. Presidente agradeceu as explicações e colocou o 404 

assunto em discussão e, não havendo manifestações, colocou em votação 405 

sendo o Plano de gestão aprovado por unanimidade. Nesse momento, o Sr. 406 

Presidente informou que passará ao item IV. Expediente, enquanto a 407 

Assistência verifica a questão de quórum para o item 9 da pauta, pois, conforme 408 
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orientação da Câmara de Atividades Docentes (CAD), os membros da 409 

Congregação candidatos à progressão horizontal na carreira docente devem, 410 

sempre que possível, ser substituídos por seus suplentes não inscritos para o 411 

processo para a deliberação sobre a matéria. Essa recomendação vai ao 412 

encontro do disposto no Código de Ética da USP (artigo 7º, inciso III). IV. 413 

EXPEDIENTE: 1. Portaria GR nº 7665, de 25/05/2021, que define os valores 414 

das Bolsas de Estudo e de Auxílios para os estudantes de graduação, 415 

concedidas com recursos da Universidade de São Paulo (revoga os artigos 1º e 416 

2º e as alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do artigo 3º da Portaria GR 5435/2011). Ciente. 417 

2. Resolução nº 8093, de 02/06/2021, que altera dispositivos da Resolução nº 418 

7110/2015, que dispõe sobre o Programa de Bolsas para estudantes da 419 

Universidade de São Paulo e de Instituições Estrangeiras Conveniadas. Ciente. 420 

3. Resolução nº 8094, de 09/06/2021, que altera dispositivo da Resolução n° 421 

7900, de 11 de dezembro de 2019, que estabelece normas para a Gestão de 422 

Dados Científicos na Universidade de São Paulo. Ciente. 4. Resolução CoPq nº 423 

8095, de 14/06/2021, que altera a Resolução CoPq nº 7413/2017 que dispõe 424 

sobre o Programa Pesquisador Colaborador. Ciente. 5. Resolução CoPGr nº 425 

8096, de 14/06/2021, que altera dispositivos da Resolução CoPGr nº 426 

6423/2012, que instituiu o “Prêmio Tese Destaque USP”. Ciente. 6. Resolução 427 

CoG-8097, de 22/06/2021, que estabelece normas e programas das matérias 428 

objeto de avaliação para a etapa de pré-seleção de candidatos que desejam 429 

transferência para cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), 430 

exclusivamente no 1º semestre de 2022, e estabelece normas gerais para a 431 

segunda etapa do exame. Ciente. Dando prosseguimento, com o quórum 432 

qualificado necessário e os interessados envolvidos no assunto fora da reunião, 433 

o Sr. Presidente deu prosseguimento à reunião para análise do item 9. 434 

PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA DOCENTE: 9.1. Parecer da 435 

Comissão Assessora da Congregação para a Progressão Horizontal na 436 

Carreira Docente da FCFRP: o Sr. Presidente informou que o referido parecer 437 

estava apensado à pauta no Sistema Nereu e ressaltou que a Comissão 438 

Assessora fez um parecer bem detalhado, com o ordenamento. O Sr. 439 

Presidente explicou as alterações propostas pela Comissão e passou a palavra 440 

aos Chefes de Departamento, que se manifestaram. Em seguida, o Sr. 441 

Presidente colocou em discussão e os membros conversaram sobre o processo 442 
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de avaliação. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação, sendo o 443 

parecer da Comissão Assessora da Congregação para a Progressão Horizontal 444 

na Carreira Docente da FCFRP aprovado por unanimidade. Nada mais 445 

havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 446 

encerrou os trabalhos. Para constar, eu, ___________________, Karina 447 

Marchetti Stefani, Assistente Técnico Acadêmico Substituta, lavrei e digitei a 448 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos Senhores 449 

Congregados. Ribeirão Preto, 25 de junho de 2021.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 450 


