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ATA DA ]tEUNIAO DA COMISSÃO AVALIADOltA REFEjtENTE AO EDITAL INTERINO
CONJUNTO DOS PROGRAMAS DE POS-GjtADUAÇAO EM FARMACOLOGIA (PPGFMC)
E MESTRADO PROFISSIONAL EM FARMACOLOGIA (WFMC) DA UNTVERIDADE
FEDERAL DE SANTA CATA]UNA - N' O1/2019.
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Ao décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala lO
do Departamento de Farmacologia, reuniu-se a Comissão designada pela Portaria N' 12/2019/MPFMC,
composta pelos professores Alcíbia Helena de Azevedo Maia (PTL/CCS/UFSC, presidente), José
Eduardo da Salva Santos (FMC/CCB/UFSC), e Rui Daniel Schroder Predizer (FMC/CCB/UFSC), e
pelas alunas Elaine Leocádia Anton (PPGFMC) e Mathíele Righi(MPFMC), para avaliar as propostas
de símbolo, logotipo e/ou logomarca destinados aos Programas de Pós-Graduação em Farmacologia
(PPGFMC e MPFMC), submetidas ao Edital Intimo N' 01/201 9/PPGFMC e MPFMC. No total, foram
apresentadas três propostas para o PPGFMC e outras três propostas ao MPFMC, as quais foram
identificadas com números de l a 3, respectivos a cada um dos PPGs aos que foram apresentadas. A
comissão teve acesso às propostas no dia 06 de agosto de 2019, através de e-mail enviado pelo Prof.
Leandro J. Bertoglio, coordenador do Mestrado Profissional em Farmacologia. Como previsto no edital,
a comissão não teve acesso ao nome ou qualquer informação que permitisse identificar os autores das
propostas. Após considerações gerais sobre as características dos símbolos, logotipos e/ou logomarcas
apresentados, a com issão entendeu que todas as propostas atenderam aos requisitos presentes no edital
e pontuou, de forma individual, e em escala de zero (0,0) a dez (1 0,0), os seguintes aspectos de cada
proposta: i) criatividade; ii) originalidade; iií) aplicabilidade; iv) comunicabilidade. A média aritmética
das notas finais, assim como a classificação geral por PPG, está apresentada na tabela abaixo:
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24 Finalizada a tabulação dos pontos atribuídos e a classificação dos dados, a comissão considerou

vencedoras do edital para escolha do símbolo, logotipo e/ou logomarca, as seguintes propostas aos

respectivos PPGs: Proposta 3, vencedora para o PPGFMC; Proposta 3, vencedora para o PPGMPF

Fazendo-se valer do disposto no item 1 .4 do edital, o qual estabelece que "Os símbolos, logomarcas

e/ou logotipos escolhidos poderão passar por alterações ou modificações pertinentes para garantir a

identidade ou marca dos programas, bem como para as diferentes Hlnalidades de uso", a comissão

entendeu que a proposta vencedora para o PPGFMC deve passar por pequenos ajustes, os quais não

alteram a avaliação da comissão quanto aos critérios de julgamento e tampouco modificam as

características da proposta. Finalizada a avaliação, a comissão repassou as notas, classificação e parecer

da comissão ao Prof. Leandro J. Bertog]io na manhã do dia treze de agosto de 20] 9, para que o mesmo

contatasse o proponente da logomarca vencedora, solicitando as adequações necessárias. Na ocasião,
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Identificação da Proposta

Proposta l PPGFMC

Proposta 2 PPGFMC
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entendendo-se que o processo de avaliação pela comissão estava finalizado, o Prof. Leandro J. Bertoglio

repassou para a com issão o nome dos inscritos, para elaboração da presente ata, conforme apresentado

na tabela subsequente, em conjunto com a classificação final.

Identificação da Proposta
Proposta l PPGFMC
Proposta 2 PPGFMC
Proposta 3 PPGFMC

Classificação final
Classificada em 3' lugar
Classificada em 2' lugar
Classificada em I' lugar

Nome do inscrito
Gustavo Lopes Soarem
Daniel de Oliveira Patrício

Ericks Souza Soarem

Proposta l MPFMC
Proposta 2 MPFMC
Proposta 3 MPFMC

Classificada em 3' lugar
Classificada em 2' lugar
Classificada em I' lugar

Gustavo Lopes Soarem

Huno Bayer Reichmann
Ericks Souza Soarem
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Desta forma, a comissão de avaliação, valendo-se do disposto no Edital Intemo N' 01/2019/PPGFMC
e MPFMC, declara: i) vencedoras as duas propostas encaminhadas pelo doutorando do PPGFMC Ericks
Souza Soarem, o qual fará jus à premiação de R$ 640,00 para cada uma das propostas, a ser utilizado
conforme disposto no edital; íi) classificados em segundo e terceiro lugar dentre as propostas
apresentadas ao PPGFMC, respectivamente, os símbolos, logos ou logomarcas inscritos pelo
doutorando do Daniel de Oliveira Patrício (PPGFMC) e pelo mestrando Gustavo Lopes Soarem

(PPFMPF), os quais farão jus a certificados de menção honrosa; iii) classificados em segundo e terceiro
lugar dentre as propostas apresentadas ao MPFMC, respectivamente, os s ímbolos, logos ou logomarcas
inscritos pelos mestrandos Hugo Bayer Reichmann (PPGFMC) e Gustavo Lopes Soares (MPFMC), os
quais farão jus a certificados de menção honrosa. Nada mais havendo a tratar, a presidente anunciou o
encerramento dos trabalhos relativos ao processo de avaliação, do qual eu, José Eduardo da Salva Santos,

lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros desta Comissão.
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Alcíbia Helena de Azevedo Maia (Presidente)

9.d y- Â&

Deliberação do Cdegiado

Data da reurllão

Mana Eduardtt Fernandes
SIAPE 2230207

CCB/UFSC


