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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 10/2018 

Data/Hora 25/05/2018 – 12h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt Leal, Cristiane de 
Bona da Silva, Rosmari Horner e Laís Scheeren. 

Pauta: 1) Solicitações de auxílio para participação em eventos científicos; 2) III 
Encontro do PPGCF; 3) Edital Pró-reparos; 4) Criação de disciplina; 5) 
Solicitações de co-orientação; 6) Migração para o doutorado. 

Assunto 1 Solicitações de auxílio para participação em eventos científicos 

Discussão: A Professora Letícia Cruz comunicou que recebeu solicitações de auxílio para 
participar de eventos científicos de 18 discentes e de 6 docentes do PPGCF. 
Reiterou que é necessário que o solicitante apresente trabalho no evento para 
poder receber o auxílio.  

Decisão: Tendo em vista que as solicitações não ultrapassam o valor especificado na 
planilha financeira do PROAP para tal atividade, todas as solicitações poderão 
ser atendidas.  

Assunto 2 III Encontro do PPGCF 

Discussão: A Professora Letícia Cruz comunicou que submeteu proposta ao edital 
PAEP/CAPES para conseguir recursos para realização do III Encontro do 
PPGCF. Uma proposta também será submetida à FAPERGS. 

Decisão: O Colegiado esteve de acordo. 

Assunto 3 Edital Pró-reparos 

Discussão: A professora Letícia Cruz comentou que do total solicitado ao Edital Pró-reparos 
(R$ 16.840,27), foram concedidos R$ 8.160,50.  

Decisão: Por abranger as atividades de um maior número de pesquisadores do Programa, 
o valor foi destinado à manutenção do equipamento Zetasizer.  

Assunto 4 Criação de disciplina 

Discussão: Foi apresentada a proposta de disciplina Tópicos Especiais em Ciências 
Farmacêuticas. O propósito da disciplina é atribuir um crédito aos alunos que 
participarem do Encontro anual do PPGCF com frequência mínima de 75%. 

Decisão: O Colegiado aprovou a disciplina. 

Assunto 5 Solicitação de co-orientação 

Discussão: A professora Cristiane de Bona da Silva solicitou a inserção do professor Roger 
Wagner como co-orientador do projeto de mestrado da aluna Roberta Rosso 
devido à colaboração intelectual na parte analítica do projeto. A professora 
Cristiane também solicitou a inserção da professora Scheila Rezende 
Schaffazick como co-orientadora do projeto de dissertação de mestrado da 
aluna Camila Rampelotto devido à participação na concepção e 
acompanhamento do projeto. 

Decisão: O Colegiado aprovou a solicitação. 

Assunto 6 Migração para o doutorado 

Discussão: A professora Rosmari Horner comentou sobre o interesse de uma de suas 
alunas em realizar a migração para o doutorado com bolsa. 

Decisão: O Colegiado decidiu realizar reunião para avaliar a possibilidade de promover 
uma migração com bolsa visto que uma cota do mestrado será perdida. 


