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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 16/2016 

Data : 04/11/2016 – 14h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Melânia Palermo Manfron, Daniela Bitencourt Rosa Leal, 

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

Pauta: 1) Normas para credenciamento e recredenciamento de docentes; 2) Bolsa PNPD; 3) Solicitações de 

co-orientação; 4) Solicitação de desligamento do Colegiado; 5) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Normas para credenciamento e recredenciamento de docentes; 

Discussão: Para atender o Regimento Geral da Pós-Graduação da UFSM, o Regulamento do PPGCF e a portaria 

da CAPES nº 81 de 3 de junho de 2016 foi avaliada uma proposta de norma para credenciamento e 

recredenciamento de docentes do PPGCF.  A proposta apresentou as definições e atribuições de 

docentes permanentes, colaboradores e visitantes e os requisitos que devem ser atingidos para o 

credenciamento de novos docentes e recredenciamento dos docentes do PPGCF. As discussões se 

detiveram principalmente nas pontuações que devem ser atingidas para entrar e se manter no Programa 

e no período da avaliação quadrienal no qual o recredenciamento dos docentes deve ser feito. 

Decisão: As avaliações das normas serão finalizadas na próxima reunião do Colegiado. 

Assunto 2 Bolsa PNPD; 

Discussão: O professor Dr. Sydney Hartz Alves entregou o Relatório final de Pós-Doutorado (PNPD), intitulado 

Parâmetros de estresse oxidativo na esporotricose experimental,  de Débora Alves Nunes Mario para 

aprovação pelo Colegiado; também foi apresentado  o relatório de atividades do Pós- doutorando 

Estevan Sonego Zimmermann, intitulado Desenvolvimento nanotecnológico de formulações contendo 

disseleneto de difenila com aplicação antifúngica, com o qual foi solicitado 12 meses  de prorrogação 

da bolsa PNDP para finalização de suas atividades. 

Decisão: As solicitações foram aprovadas pelo Colegiado. 

Assunto 3 Solicitações de co-orientação; 

Discussão: A professora Dra. Melânia Palermo Manfron solicitou a aprovação da professora Dra. Liliane de Fretas 

Bauermann como co-orientadora da mestranda Juliana Calil Brondani e aprovação da professora Dra. 

Chana de Medeiros da Silva como co-orientadora da Doutoranda Greice Graziela Moraes. 

Decisão: As solicitações foram aceitas pelo Colegiado. 

Assunto 4 Solicitação de desligamento do Colegiado; 

Discussão: A professora Dra. Scheila Rezende Schaffazick solicitou seu desligamento do Colegiado em função 

do acúmulo de atividades. 

Decisão: O pedido de desligamento foi aprovado pelo Colegiado. 

Assunto 5 Assuntos gerais; 

Discussão: Foi levado ao conhecimento do Colegiado que dois discentes do mestrado, Iuri Bonilha e Fernanda 

Reginato, que possuem bolsa de estudos CAPES, adquiriram vínculo empregatício. 

Decisão: Como não há discentes no mestrado para passar as bolsas, foi decidido, em caráter excepcional, 

permitir que os referidos discentes mantenham a bolsa de estudos para que o Programa não corra o 

risco de perdê-las. 

Discussão: Homologação do Plano de Estudo da discente Elizandra Leal Steffen. 

Decisão: O Plano de Estudo foi homologado pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação da Banca de defesa das discentes: Paula Eliete Rodrigues Bitencourt e Camila Helena 

Ferreira Cuelho. 

Decisão: As bancas de defesas foram homologadas pelo Colegiado. 


