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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 10/2017 

Data/Hora 24/11/2017 – 12h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Cristiane de Bona da Silva, Daniela 
Bitencourt Leal, Rosmari Hörner, Laís Engroff Sheeren. 

Pauta: 1) Solicitação de prorrogação de Defesa; 2) Solicitação de defesa sem artigo 
aceito; 3) Aulas de Seminários; 4) Comissão processo seletivo 2018/1; 5) 
Assuntos gerais. 

Assunto 1 Prorrogação de Defesa. 

Discussão: A Professora Andréa Inês Horn Adams solicitou a prorrogação para defesa de 
tese da doutoranda Priscila Rosa devido ao atraso na execução da tese 
decorrente do cancelamento do projeto inicial. A mesma professora também 
solicitou a prorrogação da defesa de tese da doutoranda Ana Paula Christ para 
poder finalizar os experimentos de farmacocinética, os quais são imprescindíveis 
para o projeto; a Profa. Carine Viana Silva solicitou a prorrogação de defesa de 
tese da doutoranda Viviane Cecilia Kessler Nunes Deuschle, a referida aluna 
conta com dois manuscritos submetidos, porém nenhum manuscrito aceito. 

Decisão: Foram concedidos seis meses de prorrogação a partir do mês de março/18 para 
todos os pedidos de prorrogação. 

Assunto 2 Solicitação de defesa sem artigo aceito. 

Discussão: A Professora Melânia Palermo Manfron solicitou a defesa de tese da doutoranda 
Rachel de Lima sem artigo aceito, tendo em vista que foram indicadas correções 
no manuscrito submetido ao Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 
Quanto ao segundo manuscrito, o periódico Journal of Ethnopharmacology ainda 
não se manifestou. A referida doutoranda já teve sua defesa prorrogada por seis 
meses, a partir de agosto de 2017.  

Decisão: A solicitação foi aceita pelo Colegiado. 

Assunto 3 Disciplinas de Seminários. 

Discussão: O Colegiado discutiu sobre a possibilidade das aulas de seminários I, II, III, e IV 
serem ministradas de forma condensada, com apresentações de projetos e 
presença em defesas. 

Decisão: O Colegiado decidiu por condensar a oferta destas disciplinas de forma que os 
projetos serão apresentados em 1-2 dias na metade do período letivo e os 
alunos devem ter freqüência mínima a defesas de dissertação e tese.  

Assunto 4 Comissão processo seletivo 2018/1. 

Discussão: A professora Letícia leu os nomes dos membros que irão compor a Comissão de 
Seleção que avaliará os candidatos (Mestrado e Doutorado) inscritos no EDITAL 
Nº 027/PRPGP/UFSM, de 29 de setembro de 2017 conforme as portarias Nº 191 
e Nº192 de 23 de novembro de 2017. 

Decisão: A Comissão de Seleção foi aprovada pelo Colegiado. 

Assunto 5 Assuntos gerais. 

Discussão: Homologação das Comissões Examinadoras de defesa e Exame de qualificação 
das discentes: Naiara dos Santos Guarda, Fernanda Brum Pires e Carolina 
Bolssoni Dolwitsch 

Decisão: As Comissões Examinadoras de defesa e exame de qualificação foram 
homologadas pelo Colegiado. 


