
 

 

 

Maceió, Estado do Alagoas, 26 de setembro de 2019 

 

Ata da Assembleia Geral SBFTE Jovem 

 

Às 18h10 do dia 26 de setembro de 2019 foi iniciada a Assembleia do Comitê Jovem da Sociedade 

Brasileira Terapêutica e Experimental (SBFTE Jovem) no centro de convenções de Maceió, AL. 

Logo após a abertura da Assembleia, presidida pelo coordenador Sanseray da Silveira Cruz 

Machado, foi apresentada a missão e o histórico da SBFTE Jovem, desde sua criação, normativa e eleições. 

O coordenador então apresentou a gestão 2017-2019, composta ainda por Fabio Cardoso (UNIFESP-EPM) 

como Vice-coordenador e os membros João Alfredo de Moraes (UFRJ), Simone Potje (USP) e Eduardo Koji 

Tamura (UESC). Em seguida Sanseray apresentou as atividades anuais da SBFTE Jovem, as quais são 

atividades que antecedem o Congresso Anual: reuniões bimestrais, coordenação das postagens das mídias 

sociais pelos integrantes Sanseray (Facebook), Erick Ramo da Silva (Twitter) e Eduardo Tamura 

(Instagram). Seguiu-se então os informes das atividades de membros do Comitê, como a nomeação de 

Sanseray da Silveira Cruz Machado como representante para América Latina e Caribe para compor o 

membro de Jovens Cientistas na International Union of Basic & Clinical Pharmacology (IUPHAR); a 

atividade “Ciência na Rua” coordenada por Eduardo Tamura em Ilhéus/BA; e palestra de João Alfredo de 

Moraes na FESBE. 

 Em seguida o coordenador mencionou o que foi realizado durante o congresso. Fabio Cruz citou 

o projeto “farmacologia na escola” realizado na Escola Estadual Theotônio Vilela Brandão (3 Turmas 

Ensino Médio - Turnos Manhã e Tarde) no dia 24 de Setembro de 2019, coordenado pelos membros da 

SBFTE Jovem Fábio Cruz e Eduardo Tamura, e com a presença e a participação do grupo de apoio e 

membros do Comitê atual e anterior, como Enio Pacini e João Moraes, atingindo um total de 360 alunos 

que também visitaram o Centro de Convenções  e participaram das ações de divulgação, difusão e 

popularização da Ciência em Química, Física e Biologia conduzidas pelos monitores e professores da Usina 
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Ciência da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da exposição itinerante do Museu de História Natural 

da UFAL e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos (INCT-INOFAR) 

durante a realização do 51° Congresso da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica 

Experimental (SBFTE), promovidas com o apoio dos sócios da SBFTE Emiliano de Oliveira Barreto e Jamylle 

N. de S. Ferro. Em seguida, Eduardo Tamura mencionou a atividade “Doutores na indústria" com tema 

"Diferentes áreas de atuação” realizada no dia 25 de setembro de 2019 sob sua coordenação. Foi 

destacado que a atividade contou com a presença de 128 participantes, aproximadamente 25% dos 

participantes do congresso. Por último foi mencionada a atividade “Meet the professor”, coordenada por 

Sanseray. A atividade ocorre há 6 anos. No congresso de 2019 foram 8 professores e 62 alunos 

participantes. Após os informes sobre as atividades da SBFTE Jovem ao longo do ano e durante o 

congresso, Sanseray pediu a aprovação da ata da Assembleia de 2018, disponível na página da SBFTE na 

internet. Houve aprovação por unanimidade. 

 Dando início a primeira pauta da Assembleia que trata de alteração na normativa, Sanseray 

sugeriu mudança no texto sobre a composição da SBFTE Jovem: “O corpo diretor da SBFTE Jovem será 

formado por um grupo de no mínimo três (03) e no máximo cinco (05) membros SBFTE, com um 

Coordenador que deve ser eleito entre os pares” foi sugerida alteração para “cinco (05) membros, com um 

Coordenador, um vice-coordenador, e três membros diretores, que devem ser eleitos entre os pares, 

seguindo-se a norma prevista em edital. Em circunstâncias excepcionais, como em caso de desistência de 

membros do comitê SJ, na impossibilidade de membros do comitê participarem das atividades durante o 

congresso anual SBFTE, a critério do Comitê, o (os) candidato (os) mais votados na eleição mais recente 

poderá ser convocado para integrar o Comitê SBFTE Jovem”. Na oportunidade,  Gilda Angela Neves (UFRJ) 

comentou a necessidade de se deixar mais claro e explicitou o que se espera de cada membro do Comitê 

durante a realização do congresso, e que a presença durante as atividades da SBFTE Jovem no Congresso 

não deveriam ser motivo de desligamento do membro do Comitê. Em seguida, Eduardo Tamura 

argumentou que a normativa não prevê desligamentos, nem mesmo a possibilidade de desistência de 

algum membro do comitê. Então a Jamylle Ferro acrescentou que o comitê deveria incentivar a criação 

de grupos de apoio para as atividades do congresso. Gilda Neves então reformulou seu comentário 

sugerindo a criação do cargo de suplente e uma alínea que estabeleça procedimentos para o caso de 

desistência do membro SBFTE Jovem. A alteração da normativa foi aprovada por unanimidade, sem 

abstenções, com o texto “O corpo diretor da SBFTE Jovem será formado por um grupo de no mínimo três 

(03) e no máximo“ cinco (05) membros, com um Coordenador, um vice-coordenador, e três membros 

diretores, que devem ser eleitos entre os pares, seguindo-se a norma prevista em edital. Na eleição da 



 

 

SBFTE Jovem, os dois (02) candidatos votados que não forem indicados para as vagas no Comitê serão 

indicados para o cargo de suplente. I) Em circunstâncias excepcionais, como em caso de desistência de 

membros do comitê SJ, a critério do Comitê, o (os) candidato (os) mais votados na eleição mais recente 

poderá ser convocado para integrar o Comitê SBFTE Jovem”. Também foi aprovada por unanimidade, sem 

abstenções, a exclusão do termo “recém-doutores” para “doutores” no texto da normativa sobre os 

integrantes do Comitê “Os integrantes da SBFTE Jovem: poderão ser pós-graduandos (mestrando e 

doutorando) e doutores com até 10 (dez) anos de obtenção do título de doutorado, contratados ou não 

em instituições de ensino ou de pesquisa”. Ainda em relação a composição da SBFTE Jovem, sugeriu-se a 

adição do: “Ex-membros do Comitê (coordenadores, vice-coordenadores e/ou integrantes) poderão 

participar do conselho da SBFTE Jovem, tendo função de assessoria direta ao comitê, podendo ser 

incluídos, a critério da gestão do ano vigente, como parte do integrante do Comitê durante as atividades 

do congresso anual da SBFTE”. Na oportunidade Gilda Neves questionou qual a função dos membros do 

conselho e sugeriu que a inclusão de ex-membros da SBFTE Jovem nas atividades do congresso fosse 

votada em reunião do comitê e emdossada pela Diretoria da SBFTE. Eduardo Tamura pontuou da 

necessidade em se oficializar a participação de ex-membros nas atividades do Congresso, uma vez que a 

SBFTE custeia as diárias de hotel para os integrantes do Comitê em atividades durante o Congresso anual. 

A proposta foi aprovada por unanimidade sem abstenções e registrou-se a necessidade de incluir os 

nomes dos membros pertencentes ao conselho da SBFTE Jovem no site. Na oportunidade ainda se discutiu 

a inclusão na normativa o texto: “Cria-se a Comissão especial para Mídias Sociais. Os participantes deverão 

ser sócios adimplentes e compostos por representantes do Comitê SBFTE Jovem ou do Conselho da SBFTE 

Jovem, ou integrante ou ex-integrante do Grupo de Apoio para a administração das contas de e-mail, 

Facebook, Twitter, Instagram da SBFTE, ou outras que surgirem”. A proposta foi aprovada por 

unanimidade sem abstenções. Em relação a “Da Eleição e Duração do Mandado do Comitê SBFTE Jovem” 

aprovou-se por unanimidade sem abstenções: “A eleição do coordenador da gestão seguinte, poderá ser 

realizada antes da homologação do resultado da Eleição e indicado entre os membros do Comitê a serem 

reconduzidos (para manutenção de memória). O vice-coordenador poderá ser indicado durante 

Assembleia Geral da SBFTE Jovem”. O coordenador Sanseray da Silveira Cruz Machado então concluiu a 

pauta de alterações na normativa da SBFTE Jovem ratificando a normativa aprovada em Foz do Iguaçu, 

no dia 06 de outubro de 2016, em Maceió no dia 26 de setembro de 2019. 

 Dando continuidade às pautas, Sanseray apresentou os membros do comitê reconduzidos ao 

cargo para o biênio 2019-2021: João Alfredo de Moraes Gomes Silva (UFRJ) e Sanseray da Silveira Cruz 

Machado (USP). Em seguida, Sanseray apresentou a Comissão eleitoral para apresentar os candidatos e 



 

 

votos do processo eleitoral para indicação de três (03) nomes integrantes do comitê para o biênio 2019-

2021: Gilda Angela Neves (UFRJ) e Manuella Lanzetti Daher de Deus (UFRJ). Com a palavra, Sanseray 

apresentou o edital publicado no site da SBFTE e o cronograma, seguido da apresentação das candidaturas 

recebidas e aprovadas pela Comissão Eleitoral: João Agostinho Machado Neto (ICB-USP); Geanne Arantes 

Freitas (ICB-USP); Jamylle Nunes de Sousa Ferro (UFAL) e Jessica Cristina Bridi (ICB-USP). O processo 

Eleitoral foi realizado por votação eletrônica (Survey Monkey) e apurada pela Comissão Eleitoral. No total 

houve 96 votantes, sendo 70 votos válidos e 26 votos nulos (anulados por ausência de preenchimento 

adequado de dados). Foram eleitos: Jamylle Nunes de Sousa Ferro (UFAL) com 41,40% dos votos válidos, 

João Agostinho Machado Neto (ICB-USP) com 38,60% dos votos válidos, e Geanne Arantes Freitas (ICB-

USP) com 14,30% dos votos válidos. Os três (03) candidatos foram então indicados ao comitê pela 

Comissão Eleitoral. Jessica Cristina Bridi (ICB-USP) recebeu 5,70% dos votos válidos e foi indicada como 

suplente ao Comitê da SBFTE Jovem. Em seguida, Sanseray registrou em ata a reunião extraordinária 

realizada entre os membros do comitê SBFTE Jovem em 22 de Setembro de 2019 para indicação de nomes 

para a coordenação do Comitê. Por unanimidade foi indicado o nome de João Alfredo de Moraes Gomes 

Silva (UFRJ). Foi então aprovado por unanimidade que a indicação de cargos diretores (financeiro e 

executivos) seriam referendados em reunião interna do Comitê SBFTE Jovem. Em seguida, Eduardo 

Tamura comentou que como houve a alteração da normativa da SBTE Jovem, o cargo de vice-coordenador 

poderia ser indicado durante a Assembleia. Nesse sentido, Sanseray convidou os eleitos que estavam 

presentes, Jamylle Ferro e Geanne Freitas, para se apresentar e manifestar interesse em indicação a vice-

coordenador. Geanne Freitas se apresentou e se absteve do cargo de vice-coordenador. Jamylle, em 

seguida, após se apresentar, se manifestou positivamente para o cargo. Portanto, Sanseray abriu a 

votação e Jamylle Ferro foi nomeada por unanimidade ao cargo de vice-coordenadora da SBFTE Jovem. 

Na última pauta da reunião, “ações para 2020” Sanseray convidou os membros a comentarem 

sugestões para o próximo ano. Com a palavra, Eduardo Tamura agradeceu a oportunidade de participar 

do Comitê e desejou boa sorte aos membros reconduzidos e indicados. Sanseray aproveitou para 

agradecer a participação de Gilda Neves na Comissão eleitoral e como sócia fundadora do Comitê da 

SBFTE Jovem em 2013 e também a participação do ex-integrante Enio Pacini nas atividades da SBFTE 

jovem durante o congresso. Sanseray também agradeceu a participação ativa dos membros da gestão 

2017-2019 que não foram reconduzidos (Fabio Cruz, Eduardo Tamura e Simone Potje) e deu as boas-

vindas aos membros eleitos. Com a palavra, Felipe Oliveira (UFSC) solicitou a palavra para registrar o 

período de greve na Universidade e comentou sobre a mobilização política da Associação Nacional de Pós-

Graduandos (ANPG) em relação aos cortes e contingenciamento de recursos para a unidades de ensino e 



 

 

pesquisa do país para 2020 e solicitou uma manifestação e ações da SBFTE Jovem sobre o assunto. 

Eduardo Tamura ainda adicionou as dificuldades da UESC. Gilda concordou com a importância, mas 

argumentou que a SBFTE já se manifesta junto a outras entidades Nacionais sobre o assunto e que essa 

não é uma atribuição da SBFTE Jovem. Em seguida, os membros presentes se manifestaram positivamente 

com as ações da SBFTE Jovem no período e salientou a importância e fortalecimento das ações da SBFTE 

Jovem em divulgação de ciência. Eduardo Tamura também registrou a importância de que a sociedade 

seja informada por pesquisadores sobre a importância da ciência como instrumento de avanço e destacou 

a importância de ações de divulgação realizadas pelos membros da SBFTE Jovem, propôs também a 

solicitação de uma verba fixa da SBFTE para ações de divulgação científica da SBFTE Jovem. Sanseray 

registrou que a SBFTE Jovem participa das reuniões do Conselho da SBFTE, mas não possui direito a voto 

e registrou que a SBFTE Jovem tem enviado propostas ao Conselho, sem retorno adequado da Diretoria 

da SBFTE. Relatou algumas propostas em discussões a serem encaminhadas em ações para 2020. 

Nada   mais   havendo   a   tratar, Sanseray agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a reunião 

e mandou lavrar a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. 

 

Sanseray da Silveira Cruz Machado 

  



 

 

Lista de Presença na Assembléia 

 

 

 


