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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 06/2016 

Data : 13/05/2016 – 10h15min 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Melânia Palermo Manfron e Luana Mota Ferreira. 

Pauta: 1) Prorrogação de Defesa; 2) Proposta de criação de disciplina; 3) Passagem direta com mudança 
de nível; 4) Pró reparos; 5) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Prorrogação de Defesa 

Discussão: A professora Dra Melânia Palermo Manfron solicitou prorrogação do prazo para defesa de 
dissertação de sua orientanda Juliana Calil Brondani, justificada pela realização de estágio de 
quatro meses no exterior (Canadá). A professora Dra Liliane de Freitas Bauermann solicitou a 
prorrogação da defesa de tese de sua orientanda Thiele Faccim de Brum, em função da dificuldade 
de atender o requisito de artigo aceito para defesa. Anexou como documentação um histórico das 
submissões já realizadas. 

Decisão: Foram concedidos seis meses de prorrogação a partir do mês de agosto para a aluna Juliana Calil 
Brondani e três meses de prorrogação a partir do mês de junho para a doutoranda Thiele Faccim de 
Brum. 

Assunto 2 Proposta de criação de disciplina 

Discussão: O Professor Dr. Bernardo Almeida Iglesias propôs a criação da disciplina “Macrociclos 
tetrapirrólicos: fundamentos e aplicações para ciências farmacêuticas”. 

Decisão: Será proposto pela coordenação ajustes na disciplina proposta. 

Assunto 3 Passagem direta com mudança de nível 

Discussão: Discutiu-se sobre a possibilidade de realizar passagem direta com mudança de nível em julho do 
ano corrente, conforme já havia sido previsto no Plano de Ações e Metas para o ano de 2016, como 
forma indireta de aumentar o número de bolsas do doutorado. As normas existentes, aprovadas 
pelo Colegiado em reunião de 15/08/2012 foram reavaliadas.   

Decisão: Decidiu-se pela realização de migração em julho/2016. Adicionalmente, efetuaram-se as seguintes 
mudanças na norma pré-existente: será exigido aceite de artigo B2 ao invés de B1, e estipulou-se 
como prazo para inscrição o 5º dia dos meses de julho e dezembro. Foi reforçado que a realização 
desse processo dependerá da disponibilidade de bolsas CAPES-DS no mestrado. 

Assunto 4 Edital Pró-Reparos 

Discussão: Foi comunicado que o valor concedido pelo Edital Pró-Reparos foi de R$ 31.500,00 (trinta e um mil 
e quinhentos reais), enquanto a demanda do PPGCF foi no valor de R$ 83.815,53 (oitenta e três 
mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) 

Decisão: Buscar-se-á atender pelo menos uma demanda de cada docente solicitante. Poderão ser aprovados 
os consertos que não ultrapassem 50% do valor do equipamento novo, conforme orientação do 
memorando 023/2016 enviado pela PRPGP. 

Assunto 5 Assuntos Gerais 

Discussão: Apreciação de estágio de pós-doutorado. 

Decisão: Foi aprovado pelo Colegiado o relatório do estágio de pós-doutorado da Dra Débora Alves Nunes 
Mario. 

Discussão: Homologação dos Planos de Estudos das discentes: Silvana Oliveira Santos, Maria Gilda de Marco, 
Leidiane de Lucca, Daniele Urach Monteiro, Pauline Trindade Biscaino e Renata da Silva Pereira. 

Decisão: Os Planos de Estudos foram homologados pelo Colegiado. 

Discussão: Homologação da Banca de defesa da aluna Patrícia Garcia Pinheiro: 

Decisão: A banca de defesa foi homologada pelo Colegiado. 


