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1 As treze horas e trinta minutos, dos vinte e nove dias do mes de julho de do is mil
2 e onze, reuniram-se, na sala 5121 do predio 21, os membros do Colegiado do
3 Programa de P6s-Gradua9ao em Farmacologia da UFSM: Carlos Fernando de
4 Mello - (Presidente), Bernardo Baldisserotto, Janio Morais Santurio e 0

5 representante discente Diogo Gabriel (suplente de Representante dos
6 Doutorandos). As discentes Luciane Tourem Gressler e Tars Cristina Unfer
7 (representantes dos Mestrandos e Doutorandos, respectivamente) e a Profa.
8 Roselei Fachinetto justificaram a ausencia. Nesta reuniao foi deliberado: 1)
9 aprova9ao do processo seletivo extra (edital 036/2011) para alunos de mestrado e

10 doutorado para 0 segundo semestre de 2011, no qual 0 candidato Everaldo Hertz,
11 logrou aprova9ao para vaga de mestrado da Profa. Melissa O. Premaor. 2) Foram
12 aprovados para compor 0 subprojeto da Farmacologia para 0 PNPD os
13 subprojetos apresentados pelos professores Janio Santurio e Bernardo
14 Baldisserotto; 3) Foi homologada a nova linha de pesquisa do PPG Farmacologia,
15 intitulada "Farmacologia de processos oxidativos", para a qual havera um
16 representante adicional no Colegiado do Programa. Os docentes que tiverem
17 afinidade com esta linha de pesquisa deverao manifestar seu interesse em
18 vincula9ao a esta linha de pesquisa, para fins de manuten9ao da estrutura do
19 curso no relat6rio CAPES e para fins administrativos e representa9ao nos 6rgaos
20 colegiados, mediante resposta a e-mail enviado pela Coordena9ao; 4) Foi
21 relatada a submissao do projeto pr6-equipamentos 2011, na data de hoje junto a
22 PRPGP, no qual foi solicitado um fotodocumentador e uma centrrfuga de placa; 5)
23 Foi apresentado 0 relat6rio parcial do projeto pr6-equipamentos 2010, pelo qual ja
24 se adquiriram todos os equipamentos solicitados; 6) Foi discutida, de forma
25 preliminar, a proposta de minuta de norma de sele9ao de aluno para 0 POSE
26 (Programa Institucional de doutorado sandurche no Exterior), bem como a
27 sistematica de sele9ao e a planilha de avalia9ao que serao utilizadas para indicar
28 os alunos que terao prioridade para receber estas cotas de bolsa. Os membros do
29 Colegiado pre-aprovaram por unanimidade a minuta na atual forma, mas a minuta
30 ainda sera apresentada na sua forma final pela Comissao de Boisas, estando
31 sujeita a nova avalia9ao pelo Colegiado. 0 representante Diogo Gabriel
32 encaminhou a Comissao de Boisas sugestao de altera9ao nas normas de
33 concessao de cotas de bolsa de doutorado, com a seguinte nominata (sem
34 assinatura), Tars Cristina Unfer, Juliana Fleck, Daniele Carvalho de Oliveira,
35 Diogo Gabriel, Patrrcia Marisco, Deise Montrucchio, Daiane Ferreira, Dalila Moter
36 Benvegnu, Aline Augusti Boligon e a aluna de mestrado Geisa Sorezina Dolci, na
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37 qual os mesmos solicitam 0 direito a acumular bolsa e atividade de docencia
38 remunerada, e propoem condiyoes para que isto seja possive!. 0 Professor
39 Carlos encaminhara a proposta a Comissao de Boisas. Os representantes
40 discentes, representados pelo academico Diogo Gabriel, agradeceram 0 periodo
41 em que participaram do Colegiado e solicitaram seu desligamento. Os
42 Professores Bernardo e Carlos exaltaram a participayao proficua destes
43 representantes e indicaram que os discentes deverao realizar uma eleiyao entre
44 os pares, para que sejam indicados novos representantes, processo no qual a
45 secretaria dara total apoio. 0 Prof. Bernardo encaminhou pedido de docencia
46 orientada para as alunas Thaylise Parodi (docencia orientada IV) e Candida Toni
47 (docencia orientada III), que sera analisado na proxima reuniao. Nada mais
48 havendo a tratar, 0 senhor presidente ProF. Carlos Fernando de Mello encerrou a
49 reuniao, agradecendo a presenya de todos. E para constar, foi lavrada a presente
50 ata que, depois de Ii e a ro_ a era assinada, pelo senhor Presidente e por
51 todos os presentes.
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