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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 01/2016 
Data : 11/02/2016 – 15h30min 
Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132 
Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Sydney Alves, Daniela Bitencourt Rosa Leal, Melânia Palermo 

Manfron, e Luana Mota Ferreira. 
Pauta: 1 - Avaliação de solicitações de prorrogação de prazo de defesa 

2 - Avaliação de solicitação de co-orientação 
3 - Prestação de contas – ano 2015 
4 - Assuntos Gerais 

Assunto 1 Prorrogação de Prazo de Defesa 
Discussão: A professora Dra. Daniela Bitencourt Rosa Leal solicitou a prorrogação do prazo para a defesa de dissertação 

de mestrado da aluna Maria Emilha Basso e para o exame de qualificação de doutorado da aluna Karina Lanes 
da Silveira, ambas por 6 meses; a professora Dra. Carine Viana Silva solicitou a prorrogação do prazo para a 
defesa de dissertação de mestrado do aluno Gabriel Moraes Reis por 3 meses. 

Decisões: Todas as solicitações foram deferidas.  
Assunto 2 Solicitação de inserção de co-orientação  
Discussão: O professor Dr. Leandro Machado de Carvalho solicitou a inclusão da professora Dra. Carine Viana Silva 

como co-orientadora da mestranda Thaís Ramos Dal Molin. 
Decisão: A solicitação foi deferida.  
Assunto 3 Prestação de contas 
Discussão: O Relatório de Prestação de Contas do ano de 2015 foi apresentado e foi comentado o corte de 41% no crédito 

inicial (R$ 92.000,00) devido ao contingenciamento orçamentário anunciado pela CAPES. O crédito ajustado 
foi gasto entre as seguintes rubricas: funcionamento de laboratório, professores no país, professores no 
exterior, alunos no país, trabalho de campo, bancas e professores convidados. O saldo remanescente foi 
justificado pelo recolhimento do recurso no início de dezembro e falta de itens com registro de preço. 

Decisão: Após esclarecimentos, o Relatório de Prestação de Contas foi aprovado pelo Colegiado. 
Assunto 4 Assuntos Gerais 
Discussão: Homologação das Bancas de defesa de metrado das alunas Isabel Agne Souza Leal e Juliana Raquel da Silva 

Dammer. 
Decisão: As bancas de defesa de mestrado foram aprovadas. 
Discussão: Homologação dos Planos de Estudos das alunas Angelita Bottega e Fernanda Brum Pires. 
Decisão: Os Planos de Estudos foram aprovados. 
Discussão: A professora Andréa I. H. Adams solicitou que a disciplina QMC164-Métodos Físicos de Análise Orgânica I, 

que consiste em disciplina ofertada na graduação em Química-UFSM, pudesse ser cursada pelos alunos sob 
sua orientação e que fosse aproveitada como a disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas FID852-Métodos Espectroscópicos A. Informou que tal solicitação se justifica uma vez que a 
disciplina do PPPGCF não tem sido ofertada ao longo dos últimos anos e que o conteúdo programático das 
duas disciplinas é compatível, assim como a carga horária. 

Decisão: O colegiado deferiu a solicitação. 
Discussão: Homologação do resultado da seleção para bolsista PNPD. 
Decisão: O único candidato inscrito, Estevan Sonego Zimmermann, foi aprovado no dia 08 de outubro de 2015 e iniciou 

suas atividades no dia 01 de novembro de 2015, sob a supervisão do professor Sydney Hartz Alves. 


