
                      

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 17/2016
Data : 02/12/2016 – 11h
Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132.
Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt Rosa Leal, Liliane de Freitas Bauermann  

e Luana Mota Ferreira.
Pauta: 1) Normas para credenciamento e recredenciamento de docentes; 2) Prorrogação de Qualificação e 

Defesa; 3) Assuntos Gerais.
Assunto 1 Normas para credenciamento e recredenciamento de docentes;
Discussão: Foi retomada e finalizada a avaliação da proposta das normas de credenciamento e recredenciamento 

de docentes.
Decisão: As normas foram aprovadas pelo Colegiado e serão apresentadas ao Conselho do PPGCF.
Assunto 2 Prorrogação de Qualificação e Defesa;
Discussão: A profa. Dra. Daniela Bitencourt Rosa Leal solicitou a prorrogação do exame de qualificação da 

aluna Patrícia Bernardes Cavalheiro devido a dificuldades de coletas de amostras de pacientes.  
Também solicitou a prorrogação da defesa de tese de doutorado da aluna Liliane Zimmermann de 
Oliveira devido ao atraso na realização de testes, uma vez que teve problemas com aquisição de 
matérias-primas; a profa. Dra. Clarice Madalena Bueno Rolim solicitou a prorrogação da Defesa de 
Tese de doutorado da aluna Ana Isa Pedroso Marcolino tendo em vista a inexistência de dedicação 
exclusiva nos anos iniciais e a realização do doutorado sanduíche. Também solicitou a prorrogação 
da defesa da dissertação de Mestrado da aluna Letícia Bueno Macedo tendo em vista a não 
possibilidade de dedicação exclusiva, o andamento dos experimentos não ter ocorrido conforme o 
esperado e a indisponibilidade dos equipamentos; A profa. Dra. Melânia Palermo Manfron solicitou 
a prorrogação da defesa de dissertação de mestrado do aluno Iuri de França Bonilha tendo em vista 
a necessidade de dados complementares para a redação final dos manuscritos; A profa. Dra Liliane 
de Freitas Bauermann solicitou a prorrogação da defesa de dissertação de mestrado da aluna 
Fernanda Ziegler Reginato pois no momento o trabalho encontra-se na fase de análise estatística 
dos dados para posterior escrita; A profa. Dra. Cristiane de Bona da Silva solicitou a prorrogação  da 
defesa de dissertação da aluna Thamiris Paines Coimbra tendo em vista a necessidade de 
experimentos para a conclusão do trabalho. O prof. Dr. Sérgio Luiz Dalmora solicitou a prorrogação 
da defesa de tese de doutorado da aluna Fernanda Pavani Stamm Maldaner justificando a 
existência de trabalhos em andamento; A profa. Dra. Letícia Cruz solicitou a prorrogação de defesa 
de dissertação de mestrado da aluna Taiane Martins Arend devido a troca do projeto na metade do 
mestrado; a profa. Dra. Andréa Inês Horn Adams solicitou a prorrogação da defesa de dissertação de 
mestrado do aluno Matheus Wagner Lago devido a desdobramentos imprevistos na parte 
experimental e dificuldades de realização de experimentos, ocasionando atraso na obtenção de 
resultados.

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

Assunto 3 Assuntos Gerais;
Discussão: Homologação da Banca de defesa e qualificação dos discentes: Alexandre Machado Rubim, Maísa 

Kraulich Tizotti, Silvino Sasso Robalo, Juliana Calil Brondani, Manuela Borges Sangoi, Mariana 
Heldt Motta e Renata da Silva Pereira (qualificação).

Decisão: As bancas de defesas e qualificação foram homologadas pelo Colegiado.
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