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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO PPGCF  nº 01/2018 

Data: 23/04/2018 – 10h30min 

Local: Sala de reuniões do departamento de Farmácia Industrial 

Presentes Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Cristiane de Bona da Silva, José Edson Paz da Silva, 

Liliane de Freitas Bauermann, Marli Matiko Anraku de Campos, Melânia Palermo Manfron, 

Priscila de Arruda Trindade, Rafael Noal Moresco, Rosmari Horner, Sônia de Ávila Botton e 

Thissiane de Lima Gonçalves. 

Pauta: 1) Apresentação dos novos critérios para a seleção de Mestrado do PPGCF; 2) Dados da coleta 

– ano base 2017 na plataforma sucupira, 3) Apresentação de nova docente do PPGCF 

Assunto 1 Novas Regras para Seleção do Mestrado e Doutorado. 

Discussão A Profa. Letícia Cruz abriu a reunião lendo a minuta para seleção do mestrado e de doutorado 

para o próximo semestre de dois mil e dezoito e apresentando os novos critérios para a seleção, 

os quais visam captar candidatos com outras formações, e explicou que o não atendimento ao 

modelo de pré-projeto, implica na não homologação da inscrição do candidato na seleção.  No 

que diz respeito a seleção do Mestrado, comunicou que não haverá mais prova eliminatória, 

sendo assim excluídas as provas de conhecimentos específicos e de inglês.   

Decisão O Conselho ficou ciente do novo modelo de seleção. 

Assunto 2 Dados da coleta – ano base 2017 na plataforma sucupira. 

Discussão A Professora Letícia Cruz comunicou o término da coleta de dados de 2017 na Plataforma 

Sucupira e demonstrou sua preocupação com o tempo de titulação do mestrado que ficou em 

27 meses e a diminuição na quantidade de artigos com discentes. 

Decisão O Conselho ficou ciente da situação. 

Assunto 3 Apresentação de nova docente do PPGCF. 

Discussão A professora Sônia de Ávila Botton foi apresentada como nova integrante do corpo de 

docentes colaboradores do PPGCF. A professora recebeu as boas vindas e ressaltou seu 

interesse em colaborar nas atividades do Programa. 


