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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 01/2018 

Data/Hora 01/03/2018 – 14h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt Leal, Melânia 
Palermo Manfron, Rosmari Hörner, Laís Engroff Sheeren. 

Pauta: 1) Solicitação de defesa sem artigo; 2) Solicitação de co-orientação; 3) Processo 
sobre denúncia anônima de plágio; 4) Edital FAPERGS/CAPES (04/2018), 
referente ao Programa de Bolsas de Fixação de Doutores DOCFIX; 5) Pró-
equipamentos; 6) Relatório final de Pós-Doutorado; 7) Assuntos Gerais. 

Assunto 1 Solicitação de defesa sem artigo. 

Discussão: A professora Marli Matiko Anraku de Campos solicitou a defesa sem o aceite de 
artigos, da sua orientanda Nelci Rolim Bastos Záchia, pois a mesma não 
conseguiu encaminhá-los em tempo hábil devido a problemas de saúde e a 
troca de orientadora devido ao falecimento da professora Margareth Linde 
Athayde em agosto de 2015.  

Decisão: Devido aos problemas expostos pela aluna e sua orientadora, bem como a não 
aprovação no teste de suficiência em língua estrangeira em tempo hábil, o 
Colegiado decidiu recomendar a solicitação de um novo pedido de prorrogação, 
além da já concedida por seis meses.  

Assunto 2 Solicitação de co-orientação. 

Discussão: A professora Marli Matiko Anraku de Campos solicitou em 27 de dezembro de 
2017 a inserção do Professor Roberto Christ Vianna Santos como co-orientador 
da dissertação de mestrado de Grazielle Guidolin Rossi, a qual foi aprovada ad 
referendum devido não ter sido realizada durante o calendário de reuniões do 
Colegiado. O professor Roberto Christ Vianna Santos solicitou a aprovação da 
professora Karen Freitas Santos como co-orientadora do projeto de dissertação 
de mestrado de Marcos Vinícius Missel. Igualmente, o professor Roberto 
solicitou a aprovação da professora Michele Rorato Sagrillo para co-orientar o 
projeto de tese de Vanessa Schopf Machado. 

Decisão: O Colegiado aprovou as solicitações. 

Assunto 3 Processo de denúncia anônima de plágio. 

Discussão: A professora Letícia Cruz comunicou ao Colegiado sobre uma denúncia 
anônima de plágio feita na Ouvidoria da UFSM que envolveu uma ex-aluna do 
Programa. Em processo aberto pela PRPGP o Programa foi solicitado a se 
manifestar.  

Decisão: Foi lida a correspondência enviada por correio para a denunciada dando ciência 
sobre a denúncia. 

Assunto 4 Edital FAPERGS/CAPES (04/2018), referente ao Programa de Bolsas de 
Fixação de Doutores DOCFIX. 

Discussão: Foram discutidos os critérios para a chamada interna para seleção de propostas 
que serão apoiadas pelo Programa.  

Decisão: O Colegiado decidiu que serão selecionadas as propostas de docentes com 
currículos mais competitivos e que estejam em dia com as obrigações relativas 
ao Programa. As propostas serão avaliadas na próxima reunião do Colegiado. 

Assunto 5 Pró-equipamentos. 

Discussão: Foi comunicado que o edital FAPERGS/CAPES 03/2018 PRÓ-EQUIPAMENTOS 
está aberto, o qual visa apoiar a aquisição ou manutenção de equipamentos de 
pequeno e médio porte, de caráter multiusuário, e que o valor do recurso 
considerando o número de docentes permanentes será de até R$ 15.000,00. 

 O Colegiado irá aguardar as propostas para avaliar e selecionar o(s) 
equipamento(s). 
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Assunto 6 Relatório final de Pós-Doutorado. 

Discussão: Foi apresentado o relatório final de pós-doutorado e o artigo publicado (bolsa 
PNPD) da aluna Aline Augusti Boligon para regularizar a sua situação junto ao 
DERCA, pois consta como abandono do curso. 

Decisão: O Colegiado aprovou os documentos. 

Assunto 7 Assuntos Gerais. 

Discussão: Foi comunicado ao Colegiado a solicitação de regularização da matrícula à 
PRPGP para fins de ABERTURA DO PROCESSO DE DEFESA, da aluna 
Vanessa da Costa Flores, pois a mesma perdeu o prazo e estava sem vínculo 
na UFSM. 

Decisão: O Colegiado ficou ciente da situação. 

Discussão: Homologação dos Planos de Estudos dos discentes: Vanessa Schopf Machado, 
Paulo Guilherme Schimites e Marcos Vinícius Missel. 

Decisão: Os Planos de Estudos foram homologados pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação da Banca de defesa e qualificação dos discentes: Grazielle 
Guidolin Rossi, Fallon dos Santos Siqueira, Fernanda Licker Cabral, Maria Gilda 
de Marco, Larissa Sabo Muller, Fernanda Baldissera Piasentin, Pauline Trindade 
Biscaino, Gabriela Zanella Marcon, Vanessa da Costa Flores e Kátia 
Nascimento. 

Decisão: As bancas de defesas e qualificação foram homologadas pelo Colegiado. 


