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As dez horas, dos doze dias do mes de julho de dois mil e onze, reuniram-se, na
sala 5121 do pn§dio 21, os membros do Colegiado do Programa de P6s-
Graduac;ao em Farmacologia da UFSM: Carlos Fernando de Mello - (Presidente),
Roselei Fachinetto, Bernardo Baldisserotto, Janio Moraes Santurio e 0

representante discente Diogo Gabriel (suplente de Representante dos
Doutorandos). As discentes Luciane Tourem Gressler e Tais Cristina Unfer
(representantes dos Mestrandos e Doutorandos, respectivamente) justificaram a
ausencia. Nesta reuniao foi deliberado: 1) aprovac;ao ate agosto da prorrogac;ao
de qualificac;ao da aluna Deise Montrucchio; 2) aprovada a prorrogac;ao de defesa
de mestrado do aluno Felipe Costa, 3) aprovada a prorrogac;ao de defesa da
aluna Juliana Simoni Moraes; 4) aprovado processo seletivo para alunos de
mestrado e doutorado para 0 segundo semestre de 2011, no qual os seguintes
alunos lograram aprovac;ao: Mestrado: Bibiana Castagna Mota, Carine Eloise
Prestes Zimmermann, Fabio Teixeira Kuhn, Felipe Corsini da Silva, Helena Kober,
luri Domingues Della Pace, Melissa Machado Ferreira da Cruz, Thiago Acosta
Oliveira. Doutorado: Cristine Kolling konopka, Gabriela Trevisan dos Santos, R61i
Rodrigues Simoes, Maura Zubiaurre dos Santos, Vinicius Rafael Funck. Foi
colocada em expediente a analise dos pianos de estudos de Doutorado e
Mestrado dos alunos recem-ingresso. 5) Foi estabelecido, tambem, que 0

Colegiado Programa de P6s Graduac;ao tera reunioes ordinarias mensais para
agilizar 0 trabalho administrativo, alem de convocac;oes extraordinarias, em caso
de necessidade. 6) 0 Colegiado discutiu sobre sugestao introduc;ao de prova de
conhecimento (mica na selec;ao, e usa desta nota para compor a pontuac;ao
usada para realizar a concessao de cotas de bolsa. Ap6s debate e manifestac;ao
de todos, os Conselheiros, por unanimidade, se manifestaram contrarios a esta
modificac;ao. Entre os varios argumentos elencados, foram destacados seguintes:
A concessao de bolsa tem por objetivo valorizar 0 aluno que possui 0 melhor perfil
para desenvolver a dissertac;ao no menor tempo possivel, com a maior produc;ao
cientifica/tecnol6gica associada, incluindo publicac;ao de artigo vinculado e
posterior ingresso no doutorado. Nestes termos, os quesitos avaliados no
curriculo sac considerados pelo Colegiado como melhores preditores de sucesso
para este fim, do que uma prova de conhecimento. Alem disso, considera-se que
vincular a concessao de bolsa ao processo seletivo seria nao-desejavel, visto que
sac processos independentes e com finalidades diferentes. 7) 0 professor Janio
apresentou seu relato de vistas ao processo de. Reformulac;ao do Regulamento
Interno do Programa, apresentando sugestoes em varios itens. Assim, 0
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37 Regulamento com as alteragoes sugeridas foram encaminhadas aos demais
38 membros do Colegiado, e foi estabelecido que a discussao do Regulamento sera
39 finalizada na pr6xima reuniao do Colegiado. 8) 0 Colegiado do PPG
40 Farmacologia, considerando a possibilidade de redistribuigao do Dr. Mauro
41 Schneider Oliveira da UNIPAMPA para a UFSM, deliberou por unanimidade que
42 aprova, ap6ia, e tem interesse no recebimento deste docente, ja orientador do
43 PPG Farmacologia da UFSM, como docente desta Instituigao de Ensino Superior.
44 Tal apoio se baseia em sua alta qualificagao profissional, que preenche os
45 requisitos de um orientador de nivel de doutorado deste Programa de P6s-
46 Graduagao. Nada mais havendo a tratar, 0 senhor presidente Prof'. Carlos
47 Fernando de Mello encerrou a reuniao, agradecendo a presenga de todos. E para
48 Constar, eu, Neli Domingues lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada,
49 sera assinada, pelo senhor Presidente e por todos os presentes.
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