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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 04/2017 

Data: 09/06/2017 – 14h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132 

Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Sydney Hartz Alves, Daniela Bitencourt Leal, 

Melânia Palermo Manfron, Roberta Filipini Rampeloto (acadêmica). 

Pauta: 1) Solicitação de inserção de co-orientador; 2) Solicitação de defesa de doutorado sem artigo 

publicado; 3) Solicitação de prorrogação de defesa; 4) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Solicitação de inserção de co-orientador. 

Discussão: A Profa. Dra. Andréa Inês Horn Adams solicitou a aprovação do Dr. Estevan Sonego 

Zimmermann como co-orientador da Tese de doutorado da sua orientanda Ana Paula 

Christ. 

Decisões: A solicitação foi aceita pelo Colegiado. 

Assunto 2 Solicitação de defesa de doutorado sem artigo publicado. 

Discussão: A Profa. Dra. Daniela Bitencout Rosa Leal solicitou a defesa de doutorado, sem artigo 

publicado, da sua orientanda Liliane Zimmermann de Oliveira, por motivo de atraso em 

relação a obtenção das amostras dos pacientes em número significativo por se tratar de 

pacientes do Serviço de Hemato-Oncologia do HUSM. 

Decisão: A solicitação foi aceita pelo Colegiado. 

Assunto 3 Solicitação de prorrogação de defesa. 

Discussão: A Profa. Dra. Cristiane de Bona da Silva solicitou pela segunda vez a prorrogação da defesa 

de dissertação de sua orientanda Thamiris Paines Coimbra, tendo em vista a dificuldade 

na aquisição dos fragmentos ungueais para conclusão dos experimentos; A Profa. Dra. Marli 

Matiko A. de Campos solicitou a prorrogação da defesa de tese da aluna Nelci Rolim Bastos 

Záchia pelo motivo de estar faltando algumas etapas experimentais, assim como a 

conclusão do artigo; A Profa. Dra. Melânia Palermo Manfron solicitou a prorrogação da 

defesa de tese da sua aluna Rachel de Lima, devido ao atraso no recebimento de aceite do 

manuscrito; O Prof. Dr. Leandro Machado de Carvalho solicitou a prorrogação de defesa de 

tese da sua orientanda Larissa Sabo Müller motivada pelo atraso na concessão e 

implementação da bolsa de doutorado sanduíche CAPES; A Profa. Dra. Scheila Rezende 

Schaffazick solicitou a prorrogação de defesa de dissertação da sua orientanda Milena 

Libardoni, pois a referida aluna passou em um concurso e está com tempo limitado para se 

dedicar a redação da dissertação.  

Decisão: A solicitação da Profa. Dra. Cristiane de Bona da Silva foi indeferida pelo Colegiado devido 

a defesa da sua aluna já ter sido prorrogada por seis meses a partir de março; as demais 

solicitações foram aprovadas e as prorrogações foram concedidas por seis meses a partir de 

agosto. 

Assunto 4 Assuntos Gerais 

Discussão: A coordenação deu ciência ao Colegiado sobre a situação de abandono do mestrado de Leila 

Paula Somavilla. Neste caso, foi discutido que de acordo com as normas da CAPES as 

mensalidades recebidas devem ser restituídas.  

Decisão: Ficou decidido que a coordenação deveria entrar em contato com a ex-discente para avisá-

la sobre esta situação. 

Discussão: Homologação da Banca de defesa das discentes Patricia Mattiazzi e Roberta Filipini 

Rampelotto. 

Decisão: As bancas de defesas foram homologadas pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação dos Planos de Estudos dos discentes: Carolina dos Santos Stein, Aline Colling 

Schneider, Bárbara Villa, Marcelo Pires Barbosa, Camila Marina Verdi. 

Decisão: Os Planos de Estudos foram homologados pelo Colegiado. 


