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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 05/2016 

Data : 15/04/2016 – 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 Mariana Heldt Motta. 

Pauta: 1) Solicitação de Credenciamento; 2) Solicitação de inserção de co-orientação; 3) Revisão do Regulamento do 

Programa; 4) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Solicitação de  Credenciamento. 

Discussão: A professora Dra Letícia Cruz comunicou ao Colegiado sobre a reunião que teve com o professor Dr. Bernardo 

Iglesias sobre seu pedido de credenciamento no Programa. Como este é o ultimo ano de avaliação do 

quadriênio, foi sugerida inicialmente a inserção do professor no quadro de docentes colaboradores, 

condicionada a uma  oferta de disciplina em 2016/2. 

Decisões: A sugestão foi deferida. 

Assunto 2 Solicitação de inserção de co-orientação . 

Discussão: A professora Dra. Clarice Madalena Bueno Rolim solicitou a inclusão da  Dra. Daniele Rubert Nogueira 

Librelotto, pós-doutoranda (PDJ - CNPq), como co-orientadora da doutoranda Laís Engroff Scheeren. 

Decisão: A solicitação foi deferida. 

Assunto 3 Revisão do Regulamento do Programa. 

Discussão: Foram apresentados alguns pontos que necessitam ser introduzidos no Regulamento: política de inserção de 

novos docentes, critérios para credenciamento e recredenciamento no Programa, critérios para distribuição de 

bolsas, além da divisão de recursos. 

Decisão: Foi decidido que será especificado no regulamento que 30 % dos recursos permanecerão na secretaria do 

PPGCF e o restante será distribuído entre as demais rubricas. Sobre a política de inserção de docentes, novos 

credenciamentos devem atender à demanda de uma linha de pesquisa ou criação de nova linha de pesquisa. 

Com relação à distribuição de bolsas, no regulamento será mencionado que está será feita de acordo  com a 

classificação do aluno no processo seletivo ou pela análise do seu currículo.  

Assunto 4 Assuntos gerais. 

Discussão: Homologação do resultado da seleção de bolsa- DS- Doutorado 

Decisão: A aluna aprovada na seleção de bolsa foi a doutoranda Laís Engroff Schreeren. 

Discussão: Validação do resultado do Teste TOEFL ITP-Level 1 em substituição ao teste de suficiência da UFSM. 

Decisão: A professora Dra Letícia Cruz esclareceu sobre a pontuação necessária para a validação do Teste TOEFL como 

equivalência ao teste de suficiência em Inglês na UFSM. 


