
Reunião Online, via Google Meeting, 29 de outubro de 2020

Ata da Assembléia Geral SBFTE Jovem

Às 18h12 do dia 29 de outubro de 2020 foi iniciada a Assembléia do Comitê Jovem da Sociedade

Brasileira Terapêutica e Experimental (SBFTE Jovem) em Reunião Online, via Google Meeting.

A Assembléia foi presidida pelo coordenador do Comitê João Alfredo de Moraes e a abertura foi

realizada por André Pupo atual Presidente da SBFTE, que ressaltou a contribuição da SBFTE Jovem para

as iniciativas educacionais junto à SBFTE, à necessidade de ajuda da SBFTE Jovem para o recrutamento

de novos sócios participativos junto a sociedade e a participação da SBFTE Jovem junto às ligas

acadêmicas. Em seguida, a palavra foi passada para Marco Aurélio Martins, o próximo presidente eleito

da SBFTE, que proferiu palavras de apoio à SBFTE Jovem. Na sequência, o coordenador apresentou a

missão e o histórico da SBFTE Jovem, desde a sua criação, a normativa e as eleições como forma de

adesão ao Comitê. O coordenador então apresentou a gestão 2020-2021, composta ainda por Jamylle

Nunes de Sousa Ferro (UFAL) como Vice-coordenadora e os membros João Agostinho Machado Neto

(ICB-USP), Geanne Arantes Freitas (ICB-USP) e Sanseray da Silveira Cruz-Machado (Unifesp-EPM).

Dando início ao primeiro item da pauta da Assembléia que trata da aprovação da pauta da

Assembleia de 2019, João Alfredo solicitou ao Sanseray um breve resumo da Ata, a qual foi aprovada por

unanimidade. Em seguida, João Alfredo informou a deliberação em reunião extraordinária (27 de

outubro de 2020) referente à saída de Geanne Arantes Freitas, a pedido da mesma, e a entrada de

Jessika Cristina Bridi (ICB-USP) como membro do comitê SBFTE Jovem, que participou do último

processo eleitoral. Sanseray destacou ainda que Jéssika Bridi foi candidata eleita como suplente na

última eleição e que na normativa a candidata pode ser convocada e assumir o cargo no comitê.

Em seguida o coordenador mencionou os planos para as atividades da SBFTE Jovem no 53º

Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapia Experimental 2021, sendo elencada: 1 - SBFTE e

divulgação de farmacologia na escola, 2 - Meet the Professor e 3 - Além da academia. Na sequência, o

próximo item da pauta tratou das perspectivas de atuação para 2021, sendo destacado a



indicação/consolidação de nomes para a Comissão Especial para Mídias Sociais da SBFTE. Nesse

momento, o coordenador registra um agradecimento a Eduardo Koji Tamura e Erick José Ramo da Silva

pela contribuição junto à administração das mídias sociais (Instagram, Facebook e Twitter). André Pupo

reforçou o agradecimento e o estendeu à Jamylle Ferro. A palavra foi passada à vice-coordenadora

Jamylle Ferro, que destacou o papel relevante da Comissão Especial para Mídias Sociais da SBFTE e a

possibilidade da abertura de editais para criação de conteúdos. Nesse momento as dúvidas dos

presentes enviadas através do chat foram sanadas pelo Sanseray.

Dando continuidade aos itens da pauta, João Alfredo apresentou à Assembléia a proposta de

criação de um grupo de trabalho (GT), um grupo de trabalho para estratégias de engajamento na SBFTE,

em especial discutindo o papel do jovem nesse cenário. No último item da ata, “informes gerais”, o

coordenador reportou sobre as diversas reuniões virtuais com o comitê da SBFTE Jovem, as atividades

do comitê especial de mídias sociais e a representação do Sanseray no IUPHAR Early Career Commitee.

Além das atividades coordenadas pela SBFTE Jovem previstas para 2020 e que não ocorreram em

decorrência da pandemia por Covid-19, sendo elas 1 – SBFTE e divulgação de farmacologia na escola

pública, 2 – Meet the Professor e 3 – Mesa redonda “Além da academia” na FeSBE 2020.

Por fim, foi aberta a “Palavra do Jovem”. Nesse momento Gilda perguntou se houve avanços nos

“travel grants” para membros jovens e Sanseray comentou que não houve avanços nesse ano devido ao

congresso estar no formato online e gratuito. Após discussões iniciadas por Erick Ramo, chegou-se a

conclusão da necessidade da criação de um e-mail para SBFTE Jovem com domínio @sbfte.org.br, e

Sanseray destacou a necessidade de registro dessa informação em ata. Ainda na “Palavra do Jovem” foi

comentado a possibilidade da criação do concurso de divulgação científica da SBFTE Jovem com a

possibilidade de premiações aos melhores vídeos e sobre a possibilidade de criação de simpósio satélite

com jovens pesquisadores. Foi destacado junto ao atual presidente e ao futuro presidente da SBFTE,

presentes na assembleia, o pleito de um membro da SBFTE Jovem no comitê científico do congresso de

2021. Nesse momento André Pupo, atual presidente, informou sobre a chamada para as propostas de

atividades para o próximo congresso e reafirmou a possibilidade de um simpósio para jovens cientistas.

Sanseray comentou que uma proposta como essa já havia sido enviada e que ela não foi selecionada em

edições passadas e o André Pupo sugeriu uma reapresentação da proposta em futuras edições.

Em seguida, João Alfredo comentou sobre a atividade “Além da academia" que ocorreria no dia

17 de novembro de 2020 e a participação da SBFTE Jovem em ações de ligas acadêmicas de graduação. A

palavra então, foi passada então para o Sanseray que falou sobre as atividades de comemoração de 7

anos de criação da SBFTE Jovem e as ações nas mídias sociais. Sanseray ainda destacou as atividades da

SBFTE Jovem nesse período, que inclui: 4 visitas à escola públicas e distribuição de mais de 2000 gibis, 6



edições do “Meet the Professor” e 5 edições do “Doutores na Industria”. Durante a “Palavra do Jovem”

houveram apresentações de novos membros, esclarecimentos aos participantes da assembleia e

discussões sobre o engajamento do jovem na sociedade. Após as discussões sobre perspectivas futuras,

Sanseray solicita ainda o registro em ata da possibilidade de um evento virtual da SBFTE Jovem. Nesse

momento o Marco Aurélio agradeceu a oportunidade de participar desta Assembléia da SBFTE Jovem e

conhecer mais sobre esse comitê e deixou registrado a necessidade de melhorar a interação com outras

sociedades de farmacologia latino-americanas e a atuação na divulgação científica, na qual a SBFTE

Jovem poderia ter uma inserção chave.

Nada mais havendo a tratar, João Alfredo agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a

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

João Alfredo de Moraes

Jamylle Nunes de Souza Ferro



Lista de Presença na Assembléia

(Registrada através do bate-papo da sala no google meeting)

1. André Pupo

2. Beatriz Brandão

3. Lara Braga

4. Sanseray da Silveira Cruz-Machado

5. Márcio Antônio Rodrigues Araújo

6. João Alfredo Moraes

7. João Agostinho Machado

8. Thiago Sardinha de Oliveira

9. Morena Brazil Martins Santanna

10. Marco Aurélio Martins

11. Érick José Ramo da Silva

12. Ísis de Oliveira

13. Noemia Aparecida Partelli Mariani

14. Gilda A. Neves

15. Manuella Lanzetti

16. Cassiano Albuquerque

17. Mariana Renovato Martins

18. Patrícia Gonçalves

19. Thiago Sardinha de Oliveira


