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 ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 11/2018 

Data/Hora 08/06/2018 – 12h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Rosmari Horner e Laís Engroff 
Scheeren. 

Pauta: 1) Solicitação de prorrogação de Defesa; 2) Solicitações de co-orientação; 3) 
Relatório Final de Pós-Doutorado; 4) Solicitação de Pós-Doutorado sem bolsa; 
5) Migração com bolsa para o doutorado; 6) Assuntos Gerais. 

Assunto 1 Solicitação de prorrogação de Defesa. 

Discussão: A professora Daniela Bitencourt Rosa Leal solicitou seis meses de prorrogação 
do prazo de defesa de tese da doutoranda Renata Pereira Saccol, devido ao 
fato de que o manuscrito submetido à revista ainda se encontra em fase de 
revisão. A referida professora também solicitou seis meses de prorrogação para 
defesa de tese da doutoranda Patrícia Bernardes Cavalheiro, o qual advém do 
fato de que houve uma certa dificuldade na obtenção de um número suficiente 
de pacientes para o estudo, atrasando assim a obtenção dos resultados. 

Decisão: O Colegiado aprovou as prorrogações por seis meses. 

Assunto 2 Solicitações de co-orientação. 

Discussão: A professora Daniela Bitencourt Rosa Leal solicitou a inclusão da professora 
Scheila Rezende Schaffazick como co-orientadora do projeto do mestrando 
Paulo Guilherme Schimites, pois o desenvolvimento das formulações está sendo 
feito sob a supervisão desta professora. A professora Clarice Madalena Bueno 
Rolim solicitou a inserção da professora Daniele Rubert Nogueira Librelotto 
como co-orientadora no projeto de doutorado da aluna Letícia Bueno Macedo 
devido a sua participação no acompanhamento do projeto. A professora Letícia 
Cruz solicitou a inserção do pós-doutorando Marcel Henrique Marcondes Sari 
como co-orientador do projeto de tese da doutoranda Juliane Mattiazzi, pois o 
mesmo orientou e planejou a execução dos experimentos in vivo de avaliação 
da atividade antinociceptiva, assim como tem auxiliado a conduzir todas as 
avaliações bioquímicas. A professora Liliane de Freitas Bauermann solicitou a 
inclusão do professor Alencar Kolinski Machado, da Universidade Franciscana, 
como co-orientador no projeto da doutoranda Lauren Pappis, devido a 
colaboração do professor em alguns experimentos. 

Decisão: O Colegiado aprovou as solicitações. 

Assunto 3 Relatório Final de Pós-Doutorado. 

Discussão: Foi apresentado o relatório final de pós-doutorado e o artigo publicado de 
Daniele Rubert Nogueira  Librelotto para apreciação do  Colegiado e posterior 
encerramento do processo na PRPGP e DERCA. 

Decisão: O Colegiado aprovou os documentos. 

Assunto 4 Solicitação de Pós-doutorado sem bolsa. 

Discussão: O professor Roberto Christ Vianna Santos solicitou ao Colegiado a inserção de  
Pauline Cordenonsi Bonez como pós-doutoranda do Programa, sem percepção 
de bolsa.  

Decisão: O Colegiado aprovou a solicitação. 

Assunto 5 Migração com bolsa para o doutorado  

Discussão: A professora Andréa Inês Horn Adams, Presidente da Comissão de Bolsas, 
apresentou o número de bolsas do Programa (25M e 18D) e o número de alunos 
sem bolsa (seis doutorandos). Devido à carência de bolsas no doutorado, fato 
que tem sido ressaltado como uma das fragilidades do PPGCF nos últimos 
anos, foi discutida a possibilidade de promover migração com bolsa. 

Decisão: O Colegiado aprovou a possibilidade de se promover uma migração com bolsa 
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do mestrado para o doutorado.  

Assunto 6 Assuntos Gerais 

Discussão: Solicitação de homologação da banca de defesa de tese da aluna Viviane 
Cecília Kessler Nunes Deuschle; e homologação da banca de exame 
qualificação do aluno Érico Silva de Loreto. 

Decisão: As bancas foram homologadas pelo Colegiado. 


