
Plano de Gestão para a Comissão de Pós-Graduação (2022-2024) 
 

Candidatas: 
Profa. Dra. Elaine Cristina Pereira De Martinis (Presidente) 
Profa. Dra. Renata Fonseca Vianna Lopez (Vice-Presidente) 
 
 Tendo em vista nosso engajamento na Comissão de Pós-Graduação há vários anos, 
acreditamos que é importante no plano de gestão de 2022-2024, dar prosseguimento às 
ações já planejadas e iniciadas na gestão anterior, com a proposição também de novas ações 
para o avanço de nossa PG de acordo com as diretrizes mais recentes, alinhados ao contexto 
atual de nossa universidade e de nossa sociedade. Propomos realizar e apoiar as ações 
relativas à pós-graduação, no sentido de trabalhar em benefício de toda a FCFRP-USP. Dessa 
forma, detalhamos a seguir o nosso plano: 
 
 - Promover e gerenciar o ensino de Pós-Graduação dos Programas de Pós-Graduação 
(PPGs) da FCFRP-USP, mantendo o nível de excelência, sempre com crescente 
internacionalização, especialmente com o credenciamento de co-orientadores estrangeiros 
e incentivo a teses em dupla-titulação com universidades de excelência; captação de 
recursos em editais específicos para internacionalização (ex. PRINT-CAPES); 
 
 - Promover ações específicas para internacionalização, pelo estímulo ao 
oferecimento de disciplinas com colaboradores internacionais em co-responsabilidade com 
docentes do PPG; oferecimento a alunos estrangeiros não matriculados nos nossos 
programas (maior divulgação das disciplinas no exterior); proposta de um “núcleo” de 
disciplinas oferecidas sempre em inglês, e também maior interação do corpo discente com 
professores do exterior, pelo apoio à participação em atividades conjuntas (palestras, 
workshops, entre outros). 
 
 - Trabalhar em sintonia com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP e Conselho de 
Pós-Graduação, a fim de agilizar o encaminhamento e a tramitação das solicitações dos 
Programas de Pós-Graduação da FCFRP-USP, com atenção especial ao novo sistema digital 
de assinaturas e de tramitação de documentos; 
 
 - Aumentar a visibilidade da Pós-Graduação da FCFRP-USP, através da divulgação 
regular de atividades e eventos dos PPGs pelo e-mail de comunicação da unidade, pelo 
Youtube (em parceria com outras comissões da unidade) e/ou na Home-Page da CPG, tais 
como: defesas de teses e dissertações, seminários promovidos pelos PPGs, editais 
relacionados à pós-graduação, bem como oportunidades externas de interesse para 
orientadores, discentes e egressos; 
 
 - Manter uma discussão permanente sobre as atividades e regulamentos dos PPGs, a 
fim de identificar pontos que possam ser valorizados, modificados e/ou aprimorados, 
especialmente considerando atividades no formato híbrido e/ou remoto, bem como para a 
implementação de iniciativas de inclusão social e fortalecimento da diversidade; 
 
 - Aprimorar a formação dos pós-graduandos para atividades didáticas de graduação 
estimulando e divulgando o Programa PAE, bem como outras atividades relacionadas, 



sempre incentivando a pró-atividade dos alunos e a participação em disciplinas com 
propostas inovadoras, tais como CAEGs; 
 
 - Estimular a participação dos PPGs da FCFRP-USP no Programa de Incentivo 
àutilização do exame internacional GRE da PRPG; 
 
 - Estimular a realização de eventos pelos PPGs da FCFRP-USP (Escolas de Verão, 
Escolas de Inverno, etc) para divulgação das linhas de pesquisa dos PPGs e atração de bons 
estudantes para os Programas. Incorporar as experiências positivas aprendidas no período 
de ensino remoto emergencial, a fim de alcançar maior divulgação e alcance dos PPGs; 
modernizar e aprimorar os processos seletivos; 
 
 - Traçar estratégias junto aos PPGs para garantir o ensino de pós-graduação de 
qualidade, dando suporte à submissão de propostas para editais como Escola de Altos 
Estudos-CAPES, Escola São Paulo de Ciência Avançada – FAPESP (ou similares), bem como 
incentivar a participação de docentes e discentes em programas internacionais de formação 
promovidos por sociedades científicas das diferentes áreas relacionadas às Ciências 
Farmacêuticas, entre outras; 
 
 - Estimular a participação de docentes e de discentes como membros efetivos e/ou 
membros de diretoria em sociedades científicas para promoção e defesa da pós-graduação 
em Ciências Farmacêuticas e áreas correlatas aos PPGs (ex. ABCF, SBM, SBI, SBQ, SBPq, etc) 
 
 - Zelar pela conduta ética dos estudantes e dos pares, incentivando as disciplinas 
relacionadas ao tema, promovendo a participação de colaboradores e mantendo a 
CPG/CCPs como fóruns permanentes para discussão; 
 
 - Ter a CPG como um fórum para orientadores e discentes, a fim de aperfeiçoar a 
tramitação de documentos junto aos órgãos e colegiados competentes na regulação de 
aspectos éticos e ambientais (CEP, CEUA, Sisgen, etc). 
 
 - Apoiar os estudantes e orientadores para aderência às diretrizes aprovadas 
recentemente pela CPG relativas às Comissão Interna de Biossegurança. 
 
 - Trabalhar em conjunto com as Comissões de Coordenação dos PPGs da Unidade na 
revisão dos regulamentos das CCPs e da CPG, acompanhando as orientações da 
administração central da USP; 
 
 - Manter uma discussão permanente sobre as atividades e regulamentos dos PPGs, a 
fim de identificar pontos que possam ser valorizados, modificados e/ou aprimorados, 
especialmente considerando atividades no formato híbrido e/ou remoto, bem como para a 
implementação de iniciativas de inclusão social e fortalecimento da diversidade; 
 
 - Estimular o empreendedorismo junto aos estudantes de pós-graduação, através de 
seminários com profissionais experientes na área, com pessoal das agências de fomento (ex: 
PIPE-FAPESP), interação com a graduação por meio de Empresa Júnior, entre outros. 
 



 - Identificar oportunidades de inovação para os PPGs, com atenção para editais 
divulgados e/ou promovidos pela Agência USP de Inovação (ex. EMBRAPII, entre outros), 
possibilidade de bolsas advindas de empresas para suporte à PG, estímulo ao estágio de pós-
graduandos em empresas; promover o diálogo com docentes dos próprios PPGs ou 
externos, que tenham experiência na interação com empresas (ex. PIPE-FAPESP); proposta 
de disciplina comum aos três programas, sobre Empreendedorismo/Inovação. 
 
 - Identificar oportunidades dentro da USP (editais da PRPG e de outras pró-reitorias), 
bem comojunto a agências de fomento que estejam relacionadas à participação e ao 
aprimoramento da Pós-Graduação para a submissão de propostas; 
 
 - Apoiar especialmente a participação dos orientadoresna liderança e/ou colaboração 
em editais que vislumbrem cooperações internacionais (programas e chamadas específicas 
da CAPES, CNPq, PEC-PG, entre outros), com divulgação para a comunidade da Pós-
Graduação da FCFRP-USP;  
 
 - Promover um ambiente em que seja valorizado o planejamento científico de médio 
e longo prazo, em uma postura pró-ativa, estimulando a formulação de projetos de 
colaboração entre os orientadores de diferentes programas (multi e transdisciplinaridade), 
com incentivo à implementação de facilities e equipamentos multiusuários; 
 
 - Manter um fórum permanente de discussões e planejamento de ações frente ao 
cenário de incertezasquanto às agências de fomento para àPós-graduação, e bolsas de Pós-
graduação, sempre atentos às possíveis modificações das políticas de fomento; 
 
 - Incentivar a participação de orientadores e docentes em chamadas para concorrer a 
prêmios de sociedades e congressos científicos (entre outros), aumentando a visibilidade e 
trazendo reconhecimento externo e eventualmente também recursos para os PPGs. 
 
 - Ser um canal aberto para ouvir as demandas dos pós-graduandos, para 
encaminhamento a serviços competentes de acolhimento e bem estar, divulgando e 
incentivando a participaçãode todos em atividades promovidas pela Equipe de Acolhimento 
e Bem-Estar Estudantil da FCFRP. 
 
 - Manter e ampliar as ações para avaliação de egressos, como forma de fazer 
diagnóstico e planejar novas ações, com o reconhecimento de pontos de excelência 
dosPPGse das novas demandas da sociedade e do setor produtivo. 
 
 - Trabalhar de forma integrada com as demais instâncias da FCFRP-USP, no que tange 
ao incentivo à participação em chamadas financiadas de colaboração e formação do 
estudante de pós-graduação, com incentivo ao engajamento de orientadores e discentes em 
editais que contemplem a inclusão, diversidade e direitos humanos; 
 
 - Acompanhar a execução do projeto da PG contemplado no edital de Ações 
Estruturantes da CODAGE, a fim de modernizar os equipamentos de informática e realizar o 
tratamento acústico de duas salas de aula da PG. 
 



Detalhamos a seguir, propostas específicas para interação com outras comissões 
estatutárias da FCFRP-USP. 
 
Comissão de Pesquisa: 
 
Considerando que grande parte da pesquisa desenvolvida no Brasil é realizada por 
estudantes de pós-graduação, pretendemos manter um diálogo constante com a Comissão 
de Pesquisa da FCFRP-USP a fim de trabalharmos em conjunto na identificação de ideias e 
propostas de excelência para serem apoiadas junto aos PPGs. Algumas das ações 
envolverão: 
- Identificar as oportunidades de editais de Agências de Fomento, Órgãos Governamentais, 
Agências Internacionais e Empresas do Setor Produtivo para a submissão de propostas dos 
orientadores dos PPGs ou equipes de pesquisadores que incluam orientadores; 

- Traçar estratégias para submissão de propostas de projetos de pesquisa integrados e 
inovadores, na medida do possível, que reflitam em maiores oportunidades e melhor 
formação científica para os estudantes de Pós-Graduação envolvidos; 

- Organizar seminários em conjunto, priorizando a inter e a transversalidade, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo dos estudantes de Pós-
Graduação, essenciais para o enfrentamento dosnovos desafios que se apresentam 
nocenário pandêmico atual e para o mundopós-pandemia. 

- Promover boas práticas científicas, com apoio para a gestão de dados, desde sua geração, 
guarda e divulgação, divulgando iniciativas da Agência USP de Gestão da Informação 
(AGUIA) e do movimento Ciência Aberta. 

- Compartilhar dados da PG com a Comissão de Pesquisa, a fim de aperfeiçoar a gestão e a 
elaboração de relatórios institucionais. 

Comissão de Graduação: 
 
Os estudantes de graduação são candidatos a se tornarem nossos futuros estudantes de 
pós-graduação. Desta forma, a aproximação da CPG com a CG é importante para: 
 
- Estimular a atuação dos estudantes de Pós-Graduação junto aos estudantes de graduação 
em disciplinas, através do Programa PAE, aproveitando oportunidades de conhecer e 
colaborar em disciplinas com caráter inovador e em vários ambientes (ex. interação com 
alunos do projeto “Aprender nas Comunidades”), inclusive com o aperfeiçoamento e 
colaboração com o uso de ferramentas da área de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs). 
 
- Avaliar a possibilidade de um maior envolvimento dos pós-graduandos, em conjunto com 
os orientadores, na elaboração e nas bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso; 
 
- Estudar a possibilidade de criar um programa de seminários dos estudantes de pós-
graduação junto aos graduandos da FCFRP-USP, para exposição das pesquisas realizadas 
junto aos Programas, ampliando a interação dos graduandos e pós-graduandos em vários 



momentos da graduação, especialmente entre os alunos dos últimos anos, para conhecerem 
melhor nossos PPGs. 
 
Comissão de Cultura e Extensão: 
 
A CCEx realiza diversas atividades relacionadas à aproximação da FCFRP-USP com a 
sociedade. Entendemos que a comunidade dos PPGs (docentes e discentes) podem 
contribuir com seu conhecimento em diversas atividades da CCEx, portanto trabalharemos 
em conjunto a fim de: 
 
- Estimular os estudantes de Pós-Graduação a se integrarem a Projetos da CCEx, como Feira 
de Profissões, Campanha 5 de maio, visitas monitoradas, etc.; 

- Participar de forma articulada com a CCEx de editais da PRCEU que tenham previsão de 
concessão de bolsas a pós-graduandos (ex.: edital USP ONU-ODS). 

- Planejar, juntamente com graduandos da FCFRP-USP, a viabilidade de inserção de pós-
graduandos junto ao Projeto Migrar e outros similares; 

- Incentivar os orientadores com maior vocação para a extensão, a participarem de 
propostas do Projeto Rondon, fomentando que sejam vislumbradas novas iniciativas de 
extensão junto aos PPGs; 

- Planejarciclos de palestras a estudantes do Ensino Médio das escolas públicas de Ribeirão 
Preto por docentes e discentes dos PPGs (e também da graduação), a fim de informar e 
esclarecer esses estudantes sobre as oportunidades de acesso à USP. 

Comissão de Relações Internacionais: 
 
A internacionalização é requerimento fundamental para a manutenção do nível de 
excelência dos PPGs da FCFRP-USP. Desta forma, a CPG deve atuar com muita proximidade 
da CRInt a fim de: 
 
- Identificar e divulgar oportunidades de cooperação internacional; 

- Estimular o estabelecimento de convênios internacionais que permitam a Dupla-Titulação 
de Pós-Graduandos, mobilidade de docentes orientadores e estudantes a centros no 
exterior; 

- Oferecer um fórum permanente para apoio à tramitação de documentos necessários para 
intercâmbios de pesquisa vinculada à PG, facilitando a implementação das ações 
decorrentes dos acordos internacionais, especialmente na tramitação digital de convênios; 

- Planejar missões no exterior para divulgação dos PPGs e atração de novos estudantes do 
exterior, com ênfase na América Latina. 

- Planejar seminários internacionais para estímulo do estabelecimento de novas 
colaborações internacionais pelos orientadores dos PPGs. 



 Colocamo-nos à disposição para manter o diálogo com toda a comunidade da FCFRP-
USP, a fim de receber e avaliar sugestões que sejam importantes para o aprimoramento da 
Pós-Graduação de nossa unidade. 
 
 

Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2021. 
 
 

 
Profa. Dra. Elaine Cristina Pereira De Martinis 

(Candidata a Presidente da CPG) 
 

 
Profa. Dra. Renata Fonseca Vianna Lopez 

(Candidata a Vice-Presidente da CPG) 
 


