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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO - nº 11/2016 

Data : 08/07/2016 – 13h30min 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132 

Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt da Rosa Leal, Scheila Rezende 

Schaffazick, Liliane de Freitas Bauermann, Sydney Hartz Alves e Luana Mota Ferreira. 

Pauta: 1) Prorrogação de Defesas e Qualificação; 2) Solicitação de Defesa de Tese sem publicação de 

artigo; 3) Passagem direta com mudança de nível; 4) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Prorrogação de Defesa e Qualificação 

Discussão: A Profa. Dra.  Andréa Inês Horn Adams solicitou a prorrogação do prazo de defesa do trabalho de 

mestrado da aluna Leila Paula Somavilla, o pedido se justifica pelo quadro de saúde da aluna, 

conforme laudo médico anexado ao pedido. A aluna Márcia Meister Barichello solicitou a 

prorrogação do prazo de defesa de Tese do Doutorado em virtude de estar em fase de redação do 

artigo para submissão. O pedido foi feito pela discente tendo em vista que a orientadora está em 

viagem, fora do país. A Profa. Dra. Letícia Cruz solicitou a prorrogação (6 meses) do prazo para o 

exame de qualificação de sua orientanda Marila Marchiori. 

Decisão: Foram concedidos seis meses de prorrogação a partir do mês de agosto para todos os pedidos de 

prorrogação. 

Assunto 2 Solicitação de Defesa de tese sem publicação de artigo 

Discussão: A Profa. Dra. Clarice Rolim solicitou a defesa de Tese de sua orientanda Luciane Varini Laporta 

sem o cumprimento da norma de ter um artigo aceito, sendo que a partir dos resultados pretende-se 

submeter três artigos. O pedido foi justificado tendo em vista que a aluna tem passado por problemas 

pessoais relacionados à saúde de um familiar, o que impossibilitou a redação dos artigos. O aluno 

Regis Augusto Norbert Deuschle solicitou a defesa de Tese sem artigo aceito. De acordo com o 

discente, o artigo foi submetido a dois periódicos, tendo sido recusado, e atualmente o manuscrito 

está sendo revisado para submissão ao periódico Molecules. 

Decisão: A solicitação da Profa. Dra. Clarice Rolim foi aceita pelo colegiado. A solicitação do aluno Regis 

Augusto Norbert Deuschle foi indeferida pelo colegiado, visto que o discente não atendeu as 

solicitações feitas pelo seu orientador, Prof. Dr. Sydney Hartz Alves, em e-mail do dia seis de julho 

de 2016, no qual foram solicitadas a Tese completa nas normas ABNT e cópias dos artigos com 

históricos das submissões. 

Assunto 3 Passagem direta com mudança de nível 

Discussão: Foi avaliado o pedido de passagem direta com mudança de nível da mestranda Leidiane de Lucca 

(matrícula 201560511), sob orientação da Profa. Dra. Thissiane de Lima Gonçalves Bernasconi. 

Primeiramente, verificou-se que foi o único pedido realizado no prazo estabelecido na norma 

específica. Em seguida, os documentos submetidos foram avaliados, e constatou-se que a discente 

atendeu todos os requisitos estabelecidos. 

Decisão: A solicitação foi deferida pelo colegiado. 

Assunto 4 Assuntos Gerais 

Discussão: Homologação dos Planos de Estudos dos discentes: Francieli Chassot, Camilla Filippi dos Santos 

Alves, Grazielle Guidolin Rossi, Ana Paula Lançanova Moreira e Vanessa Costa Flores. 

Decisão: Os Planos de Estudos foram homologados pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação da Banca de defesa dos discentes: Ritiel Correa da Cruz, Pâmela de Brum Soares, 

Vanessa Albert Agertt e Leidiane de Lucca. 

Decisão: As bancas de defesas foram homologadas pelo Colegiado. 


