
 

Reunião Online, via Google Meeting, 18 de novembro de 2021. 

Ata da Assembleia Geral SBFTE Jovem 

Às 12h20 do dia 18 de novembro de 2021 foi dado início a Assembleia 

do Comitê Jovem durante o 53º Congresso da Sociedade Brasileira 

Terapêutica e Experimental (SBFTE) em Reunião Online, via Google Meet: 

meet.google.com/dzt-qkgt-qaq 

Logo após a abertura da Assembleia, presidida pelo coordenador João 

Alfredo de Moraes que deu as boas vindas a todos os presentes, e procedeu 

com a apresentação das pautas (1º. aprovação da ata da Assembleia 2020; 2º. 

resultado da eleição da SBFTE Jovem para período 2022-2023; 3º. 

Composição do Comitê 2022-2023; 4º. Elaboração de nova eleição para novos 

membros da SBFTE Jovem; 5º. atividades realizadas no ano de 2021; 6º. 

Perspectivas de atuação para 2022 e ampliação das atividades de divulgação 

científica e popularização da Ciência; 7º. Informes gerais; 8º. “Palavra do 

Jovem”), a missão e o histórico da SBFTE Jovem, desde sua criação, 

normativa e eleições foram listadas e informado que o conteúdo está disponível 

no site da SBFTE. O Coordenador ressaltou as contribuições da SBFTE Jovem 

para as iniciativas educacionais junto à SBFTE, somando esforços à 

necessidade de ajudar a SBFTE na divulgação da sociedade e buscando 

agregar novos sócios participativos junto a sociedade. Nesse sentido, a 

participação da SBFTE Jovem junto às ligas acadêmicas tem sido uma porta 

de acesso à comunicação com os jovens acadêmicos. O coordenador, então 

apresentou a gestão 2020-2021, composta pelos membros e instituições de 

vínculo descritos a seguir: Jamylle Nunes de Souza Ferro (UFAL- vice-

coordenadora), Sanseray da Silveira Cruz-Machado (UNIFESP), João 

Agostinho Machado Neto (ICB-USP) e Jéssica Cristina Bridi (ICB-USP). Dando 

início ao primeiro item da pauta da Assembleia que trata da aprovação da ata 



da Assembleia de 2020, João Alfredo solicitou à Jamylle Ferro um breve 

resumo da ata de 2020 (disponível no site da SBFTE, disponível no link  https://

sbfte.org.br/ata-da-assembleia-geral-sbfte-jovem-20-de-outubro-de-2020/), que 

foi aprovada por unanimidade. 

Após isso, rapidamente foi discutido sobre as reuniões virtuais como 

sendo de grande importância à participação e execução das atividades do 

Comitê. Na sequência, o coordenador comentou sobre a participação da 

SBFTE Jovem nas atividades ao longo de 2021: 1) FeSBE Anual, com a mesa 

"Além da Academia”, mediada no formato on-line por João Alfredo de Moraes e 

atividades que ocorrerão no 53º Congresso da Sociedade Brasileira 

Terapêutica e Experimental: com a mesa redonda também intitulada “Além da 

Academia”, participação na reunião de diretoria, participação nas Assembleias 

geral da SBFTE e do Comitê SBFTE Jovem, bem como, a primeira edição do 

Concurso Cultural de Divulgação Científica, sendo este pensado e trabalhado 

ao longo do ano, com a divulgação dos ganhadores do Concurso na cerimônia 

de encerramento do Congresso.  

Na sequência, João Moraes passou a palavra para Jamylle Ferro falar 

sobre a 1º edição do Concurso Cultural de Divulgação Científica da SBFTE 

Jovem (ICCDCSJ). Esta ação foi pensada para abrir um espaço de 

comunicação entre os jovens pesquisadores, em especial, graduandos e pós-

graduandos, na importante missão de fazer Divulgação Científica na área de 

Farmacologia. A realização desta atividade contou com o apoio da diretoria e 

do professor Moacyr Luiz Alzeinstein, autor do livro "Fundamentos para o Uso 

Racional de Medicamentos" (Editora? Autores? Que doaram livros com 

prêmio). Este Comitê agradece ao apoio da diretoria e autores pela doação dos 

livros para premiação. Foi pensando a elaboração de vídeos de até 3 minutos 

em linguagem acessível sobre temas relevantes na Farmacologia, sendo para 

este ano, dividido em 3 categorias, conforme consta em edital disponível no 

site (https://sbfte.org.br/i-concurso-cultural-de-divulgacao-cientifica-da-sbfte-

jovem/) Após apresentação da proposta e ajustes à diretoria, ficou 

decidido que a premiação será dada ao primeiro colocado de cada categoria, 

composta por 1 (um) livro didático e 3 (três) inscrições para o Congresso 2022 

aos 3 primeiros autores, desde que sejam graduandos e/ou pós-graduandos. A 
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atividade foi considerada exitosa, recebendo um total de 14 videos submetidos, 

distribuídos em 7 primeiros-autores de graduação, 3 de mestrado e 4 de 

doutorado, das Instituições: UFAL, UFBA, Unicatólica-Quixadá, UFMG, 

CESUPA, UFF e UFRJ, UFSM, UFSC, UNESP e FMRP/USP. Dentre os 14 

participantes, 9 videos passaram para a segunda etapa do concurso, etapa de 

votação popular, após correções e ajustes conforme a colaboração dos 

avaliadores, nesse momento, os membros agradeceram aos avaliadores 

Alessandra Souza (FARMALE); Daniel Fernandes (UFSC); Edla Herculano 

(Nupeden-UFF); Érick Ramo Silva (UNESP-Botucatu), João Agostinho 

Machado (USP); João Alfredo Moraes (UFRJ), Lídia Moreira Lima (UFRJ), Luiz 

E. Quintas (UFRJ), Mariana Renovato Martins (UFF), Rosely Godinho 

(UNIFESP), Sanseray da Silveira Cruz-Machado (UNIFESP) e Thereza C. 

Barja Fidalgo (UERJ), além do suporte de: François Noel (UFRJ) e Renata 

Mazaro (UFG). Após a avaliação dos vídeos, as demandas foram enviadas aos 

autores para ajustes pré-divulgação nos canais da SBFTE. Foi falado também, 

sobre o engajamento com o Concurso Cultural que obteve nas primeiras 72 

horas um aumento no alcance de 66% nas redes sociais da SBFTE, com 3.473 

curtidas e reações totais, 815 comentários e 1.282 compartilhamentos. Sendo 

que somando o engajamento das redes sociais Facebook e Instagram teve 

61.876 diferentes reações, o que gerou 200 novos seguidores para as redes. 

Para finalizar este tópico, todos os autores foram parabenizados e os 

agradecimentos foram estendidos a todos os envolvidos na atividade.  

Foram destacadas ainda as ações do GT de Iniciativas educacionais, 

onde a palavra foi passada a Sanseray da Silveira Cruz-Machado, 

representante do Comitê neste GT, que ressaltou que objetivando uma melhor 

ampliação no quesito Divulgação Científica, todos os vídeos submetidos ao 

ICCDCSJ, conforme alinhado entre o Comitê e o GT, iriam passar para 

tradução de LIBRAS para serem reapresentados nas plataformas de 

divulgação das SBFTE, onde os autores foram convidados a publicarem no site 

oficial da SBFTE junto ao Grupo de trabalho de iniciativas educacionais. 

Dando continuidade aos itens da pauta, João Moraes ressaltou ainda 

sobre o concurso em sua primeira edição e todos ficaram muito 

impressionados com a qualidade dos materiais. Foi falado então que o Comitê 



da SBFTE Jovem possui uma cadeira na IUPHAR ECR committee, 

representada então por Sanseray da Silveira Cruz-Machado (2018-2022) e que 

na próxima eleição a gestão precisará de um nome para indicação como 

representante do comitê SBFTE Jovem neste comitê internacional.  

Na sequência, o coordenador passou a pauta sobre a composição do 

comitê 2022-2023 e eleição de 3 novos nomes para o comitê. Foi relatado que 

após a abertura do edital via SBFTE, houve 1 candidato homologado, do qual 

Weverton Castro Coelho Silva, Bacharel, (Unicamp), foi eleito contando com 21 

votos válidos entre os sócios participantes do processo eleitoral. Após a 

homologação do novo membro, foi votada entre os participantes da Assembleia 

da SBFTE Jovem a reabertura de edital para ingresso de 2 nomes adicionais 

para completar a composição do Comitê. Ficou acertado que Sanseray da 

Silveira Cruz-Machado e João Alfredo de Moraes, os membros que saíram da 

gestão do Comitê neste ano, comporiam a Comissão Eleitoral, dando 

sequência a atividade. 

Em seguida, João Alfredo comentou sobre as propostas do Comitê para 

54º edição do Congresso, caso as atividades sejam presenciais, levar a SBFTE 

Jovem e ampliar a divulgação da farmacologia nas escolas públicas, seria uma 

atividade relevante. Ainda sobre o próximo congresso, foram discutidos 

novamente os destaques ao “Meet the Professor”, para retorno desta atividade, 

manutenção da mesa redonda “Além da Academia” e os preparativos e 

organização para II edição do Concurso Cultural de Divulgação Científica da 

SBFTE Jovem.  

Em seguida, sobre as perspectivas futuras, foi proposta a ampliação das 

ações de Divulgação Científica e Popularização da Ciência e como demanda, 

foi proposta a criação de um grupo de apoio ao Comitê da SBFTE Jovem para 

a elaboração de estratégias e de ações voltadas para a DC e a Popularização 

da Ciência, além da elaboração e da revisão de conteúdo para disponibilizar 

nos canais da SBFTE: pensar na necessidade de estabelecer um canal 

específico para tais ações, que facilitem o acesso pelo público-alvo. Segundo 

foi proposto, ampliação da comunicação e engajamento entre os sócios bem 

como, a realização de live streams informativas sobre o papel e a importância 



das Sociedades Científicas voltadas para os sócios e a sociedade em geral, 

em especial, os jovens pesquisadores.  

Em seguida, a palavra foi aberta aos presentes. Gilda Neves e Sanseray 

resgataram uma ideia antiga de estabelecer um critério para custear "Travel 

Grants" a sócios, mas a ideia não avançou até o momento junto à diretoria.  

Gilda Neves e Sanseray, bem, como o presidente da SBFTE, Prof. Marco 

Aurélio Martins, ressaltaram a importância das atividades do Comitê SBFTE 

Jovem e deram destaque ao I Concurso Cultural como um importante ponto de 

partida de ampliação das atividades de comunicação entre os mais jovens e 

DC. Neste sentido, foi chamado o tópico de indicação do nome do novo 

coordenador do Comitê em substituição ao nome do atual coordenador, João 

Alfredo de Moraes, e do fim de mandato dos membros Sanseray da Silveira 

Cruz-Machado e Jéssica Bridi. Foi indicado o nome de Jamylle Ferro, atual 

vice-coordenadora, para assumir a posição na coordenação do Comitê SBFTE 

Jovem, o qual foi votado e endossado unanimemente pelos presentes da 

Assembleia da SBFTE Jovem. Neste momento, após o aceite e agradecimento 

à indicação por parte de Jamylle, os presentes na reunião, André Pupo, Marco 

Aurélio Martins, Sanseray da Silveira Cruz-Machado, Gilda Neves, João Alfredo 

de Moraes e demais presentes, desejaram sucesso aos novos membros do 

Comitê, ressaltando a importante missão de buscar estreitar a comunicação 

com os demais associados e jovens pesquisadores. Sanseray reforçou ainda a 

participação de Jamylle Ferro na atividade de DC ocorrida no Congresso 

presencial de Maceió em 2019, onde estudantes do Ensino Médio foram 

levados ao Centro de Convenções e elaboradas atividades para esse público. 

André reforçou que será um grande desafio repetir tal atividade no Congresso 

presencial em Florianópolis, mas que é um papel importante da SBFTE. Neste 

sentido, André, Marco Aurélio, Gilda, Erick, Jamylle e Sanseray discutiram 

sobre os desafios desta atividade, ressaltando a importância do apoio da 

comissão local para o sucesso da atividade.  

Os membros presentes na reunião parabenizaram pelas atividades, 

endossaram a importância e se apresentaram para contribuições futuras: 

Marco Antônio Rodrigues Araújo, Cassiano Albuquerque, Thiago Sardinha De 

Oliveira, Noemia Aparecida Partelli Mariani. Ainda neste sentido, João Moraes, 



Sanseray da Silveira Cruz-Machado, Gilda Neves e Erick Ramo, como 

egressos do Comitê, se disponibilizaram a contribuir nas demandas. Todos os 

presentes desejaram sucesso à nova gestão. Foi ressaltada a manutenção da 

participação dos membros João Alfredo de Moraes, Sanseray da Silveira Cruz-

Machado e Jéssika Bridi como membros nos grupos de discussão da SBFTE 

Jovem como colaboradores pontuais e como “memória” das atividades até a 

nova recomposição do comitê SBFTE Jovem findado o mandato atual 

(2022-2013). 

Nada mais havendo a tratar, João Alfredo de Moraes agradeceu a 

presença de todos, deu por encerrada a reunião e lavrou a presente ata, que 

foi assinada pelos membros da comissão. 

João Alfredo de Moraes Gomes Silva (UFRJ) 

Jamylle Nunes de Souza Ferro (UFAL) 

Sanseray da Silveira Cruz-Machado (UNIFESP) 

João Agostinho Machado Neto (ICB-USP) 

Jéssika Cristina Bridi (ICB-USP) 
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