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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 03/2016 

Data : 18/03/2016 – 10h15min 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132 

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

Rezende Schaffazick e Luana Mota Ferreira. 

Pauta: 1) Solicitação de credenciamento; 2) Prorrogação de defesa; 3) Evento de comemoração aos 12 anos do 

Programa; 4) Critérios para solicitação de vagas na seleção de mestrado e doutorado; 5) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Solicitação de credenciamento. 

Discussão: Foi apresentado ao Colegiado o currículo e a sugestão de disciplina para o credenciamento no Programa do 

professor Dr. Roberto Christ Vianna Santos. 

Decisões: A solicitação foi aceita. O professor foi credenciado na área de Análises Clínicas e Toxicológicas. 

Assunto 2 Prorrogação de defesa de tese. 

Discussão: A professora Dra. Clarice M. Bueno Rolim solicitou a prorrogação do prazo para a defesa de tese da orientanda 

Rosimar Leitenberg da Silveira. 

Decisão: Foram concedidos seis meses de prorrogação. 

Assunto 3 Evento de comemoração aos 12 anos do Programa. 

Discussão: Conforme sugestões prévias, a professora Dra. Letícia Cruz propôs a realização de um evento no segundo 

semestre deste ano para comemorar o aniversário do Programa. O evento contaria com a participação de ex-

alunos do Programa e a participação obrigatória dos discentes do Programa.  

Decisão: O Colegiado aprovou o evento que ficará sob a coordenação da professora Dra. Clarice M. Bueno Rolim, 

mentora da proposta.  

Assunto 4 Critérios para concessão de vagas em editais de seleção de mestrado e doutorado. 

Discussão: Foram discutidos os critérios para concessão de vagas para a próxima seleção de mestrado e doutorado, que 

ocorrerá em julho do ano corrente. Os critérios incluem a atribuição de pontos à produção científica (artigos ≥ 

B3) do docente com discentes do Programa para cada vaga pleiteada, respeitando o limite de oito orientações 

por docente. Solicitações de orientações acima deste limite serão avaliadas pelo Colegiado.  

 Decisão: O documento será enviado aos professores solicitando retorno até o dia 31/03, para inclusão na pauta da 

próxima reunião do Colegiado, que será realizada no dia 01/04. 

Assunto 5 Assuntos gerais. 

Discussão: HPLC do PPGCF instalado no Laboratório da Química Farmacêutica (sala 1117). 

Decisão: A professora Dra. Melânia Palermo Manfron ficará responsável pela manutenção e agendamento do HPLC. 

Discussão: Solicitação de co-orientação da discente de mestrado Bianca Belke pela pós-doutoranda Dra Aline Augusti 

Boligon, feita pela orientadora, professora Dra. Liliane F. Bauermann. 

Decisão: Foi formalizado o indeferimento da solicitação, o qual já havia sido comunicado verbalmente à orientadora em 

dezembro/2015 


