
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COMITÊ ASSESSOR DE FARMÁCIA-CA/FR 

Reunião de 09/06/2014 a 13/06/2014 

BOLSAS ESPECIAIS E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

O Comitê Assessor de Farmácia (CA-FR) analisou e avaliou, à distância, no período de 

09 a 13 de junho de 2014, as solicitações de Bolsas Especiais, para o País e Exterior, referente 

ao cronograma 2, de 2014. Participaram das atividades os membros do CA-FR Professores 

Doutores Sílvia Stanisçuaski Guterres, João Luis Callegari Lopes, Eliezer Jesus Barreiro e Cláudia 

Maria Oliveira Simões.  Inicialmente, os membros do Comitê tomaram conhecimento dos 

Editais e dos procedimentos a serem observados na avaliação, e a forma como seriam feitas as 

discussões, consolidações  e priorizações. 

Em relação às Bolsas no País, foram apresentadas 36 solicitações na área de Farmácia, 

sendo 31 PDJ, 04 PDS, e 01 SWP  com um percentual geral de recomendação pelo CA-FR de 

78%. Houve um aumento da demanda, em relação ao mesmo Edital de 2013, da ordem de 

44%.  A demanda bruta apresentou a seguinte distribuição regional: NO 2,8%, CO 2,8%, NE 

2,8%, SU 33,3% e SE 58,3%. 

Em relação às Bolsas no Exterior, foram apresentadas 37 solicitações na área da 

Farmácia, sendo 16 PDE, 06 GDE  e 15 SWE  com um percentual geral de recomendação de 

43,2%. A demanda bruta apresentou a seguinte distribuição regional: NO 0%, CO 8,1%, NE 

29,7%, SU 24,3% e SE 37,8%. 

Nesta reunião foram analisadas também, as solicitações de Apoio à Realização de 

Eventos Científicos (ARC) no País. Foram apresentadas 16 solicitações, das quais 13 foram 

recomendadas ( 81,2%) com redução orçamentária nas solicitações.  Estas reduções ocorreram 

basicamente por não adequação de itens dos orçamentos apresentados ao Edital, tais como 

pagamento de passagem e estadia para bolsista 1 de produtividade em pesquisa, o que não é 

permitido, bem como pela elevada demanda em face aos recursos disponíveis. Foram 

apresentadas solicitações de auxílio sem detalhamento no orçamento, o que é exigido. 

Recomenda-se maior cuidado na elaboração dos orçamentos, procurando atender às 

recomendações do Edital. 

O atendimento dos assessores ad hoc foi de 94,6% e os membros do CA-FR basearam 

sua análise nestes pareceres, no parecer da equipe técnica e em dados curriculares do Lattes 

congelado do proponente e dos envolvidos na solicitação. 
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