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 ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 18/2018 

Data/Hora 29/11/2018 – 12h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

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

Pauta: 1) Solicitação de prorrogação de Defesa; 2) Solicitação de defesa de tese sem 
artigo publicado; 3) Solicitação de credenciamento; 4) Assuntos Gerais. 

Assunto 1 Solicitação de prorrogação de Defesa. 

Discussão: A professora Andréa Inês Horn Adams solicitou a prorrogação do prazo de 
defesa de dissertação da mestranda Suelen Letícia Burin (matrícula 
201760170) devido ao atraso na execução do projeto ocasionado por avaria no 
espectrômetro de massas do laboratório CEPETRO; o professor Sérgio Luiz 
Dalmora solicitou a prorrogação do prazo de defesa de Tese do doutorando 
Mauricio Elesbão Walter (matrícula 201560275) devido ao atraso na execução 
das análises e à dificuldade na aquisição de reagentes importados (fator-Xa 
humano), colunas cromatográficas especiais e substâncias químicas de 
referência. Também destacou que o doutorando já possui um artigo publicado, 
mas o segundo manuscrito encontra-se em execução; a professora Liliane de 
Freitas Bauermann solicitou a prorrogação da defesa de tese da doutoranda 
Roberta da Silva Jesus (matrícula 201560371) devido ao fato de o artigo 
principal de seu trabalho, realizado em parceria com a Universidade do Porto-
Portugal, ainda não estar aceito. Além disso, foi colocado que a prorrogação é 
necessária para finalizar experimentos complementares de seu trabalho com 
intuito de melhorar a qualidade da tese e proporcionar tempo hábil para 
submissão do artigo; a professora Melânia Palermo Manfron solicitou a 
prorrogação da defesa de dissertação da mestranda Marina Ortiz Lovatto 
(201760161), cujo pedido foi justificado pela não conclusão dos testes 
necessários para a avaliação da atividade biológica do extrato; a professora 
Cristiane de Bona da Silva solicitou a prorrogação de defesa de dissertação da 
mestranda Roberta da Silva Rosso (matrícula 201760072), cujo pedido foi 
justificado tendo em vista a necessidade da conclusão de experimentos 
relacionados à avaliação in vitro da atividade antifúngica das formulações 
propostas no trabalho. A referida professora também solicitou a prorrogação da 
de defesa de dissertação da mestranda Aline Colling Schneider (matrícula 
201760168) devido à necessidade de conclusão de experimentos para 
finalização da redação da mesma. A Professora Cristiane também solicitou a 
prorrogação da defesa da dissertação da mestranda Nadine Lysyk Funk, pois a 
aluna se encontra afastada dos experimentos por adoecimento de familiar. O 
laudo médico foi encaminhado pela aluna.   

Decisão: O Colegiado aprovou as prorrogações por seis meses. 

Assunto 2 Solicitação de defesa de tese sem artigo publicado. 

Discussão: A professora Marli Matiko Anraku Campos solicitou a defesa de Tese sem artigo 
aceito da sua orientanda Nelci Rolim Bastos Zacchia, tendo em vista que o 
primeiro artigo foi submetido à revista Brazilian Journal of Pharmaceutical 
Sciences e não obteve o aceite após seis meses de espera. O artigo foi 
encaminhado à revista Natural Product Research, que solicitou adequação do 
trabalho para uma short communication, a qual foi realizada e aguardam 
resposta. O segundo artigo foi encaminhado à revista Phytotaxa, a qual o 
recusou, sendo assim encaminhado para outro periódico. 

Decisão: O Colegiado aprovou a solicitação. 

Assunto 3 Solicitação de credenciamento. 
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Discussão: A professora Sandra Elisa Haas, vinculada ao PPG em Ciências Farmacêuticas 
da UNIPAMPA, solicitou ao Colegiado seu credenciamento como docente 
colaborador no PPGCF para atuar na área de Desenvolvimento e Avaliação de 
Produtos Farmacêuticos. A professora também propôs ministrar a disciplina de 
Farmacometria, de forma presencial e condensada, totalizando 2 créditos. 

Decisão: O Colegiado decidiu por solicitar orientações à PRPGP sobre os trâmites legais.   

Assunto 4 Assuntos Gerais 

Discussão: A professora Denise Bohrer encaminhou e-mail ao Programa solicitando 
prorrogação e passagem de orientação de sua aluna Sandra Ribeiro para a 
professora Carine Viana. Também foi comunicado que sua orientanda Patrícia 
Mattiazzi pretende defender com um artigo publicado em uma revista B3 e um 
artigo submetido A2 e, que após a defesa da referida aluna, a professora 
pretende encerrar suas atividades no PPGCF.  

Decisão: O Colegiado decidiu por solicitar uma reunião com a professora Denise para 
maiores esclarecimentos. 

Discussão: Homologação da banca do exame de qualificação da doutoranda Lauren Pappis 
e Greice Graziela Moraes. 

Decisão: As bancas foram homologadas pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação da banca da defesa de tese da doutoranda Renata da Silva 
Pereira Saccol. 

Decisão: A banca foi homologada pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação dos planos de estudos dos discentes: Lauren Pappis, Gabriel 
Moraes Reis,Gabriela Camara Leal,Gabriela Zanella Marcon,Grazielle Guidolin 
Rossi,  Fallon dos Santos Siqueira,  Aline Klein Mastella,  Mailine Gehrcke,  Lara 
Baccarin Ianiski,  Cristiane Antunes Teixeira,  Vêronica Ferrari Cervi, Rogério 
Luciano Klat, Rogério Scolari, Silvana Silveira Coelho. 

Decisão: Os planos de estudos foram homologados pelo Colegiado. 

Discussão: A professora Andréa Inês Horn Adams comunicou ao Colegiado que foi 
realizada uma seleção de bolsa de doutorado, DS Capes, para substituir a cota 
que estava com a doutoranda Greice Graziela Moraes, pois a mesma abriu mão 
por motivos particulares. A aluna classificada na seleção foi a doutoranda 
Francielle Santos da Silva. 

Decisão: O Colegiado homologou o resultado da seleção de bolsista. 


