
ATA DA 1ª  REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos  três  dias  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis  reuniram-se  os
membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na
sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida
pelo professor Bernardo Baldisserotto e estavam presentes o professor Mauro Alves da
Cunha  e  as  alunas  Jessica  Grigoletto  e  Jessyka  Arruda  da  Cunha,  representantes
discente  de mestrado e  doutorado,  respectivamente.  O único  assunto  da  pauta  foi  a
solicitação de prorrogação de prazo para defesa da tese das alunas Geisa Sorezina Dolci,
com data agendada para o dia 18 de março de 2016, e Luciane Touren Gressler que já
obteve concessão da Capes da prorrogação de sua bolsa de doutorado até junho de
2016,  devido  a  gestação  e  parto  durante  a  vigência  da  bolsa.  Foram  aprovadas  as
solicitações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora Substituta

do Programa, professora Maria Amália Pavanato e estavam presentes: a professora Berta Maria

Heinzmann,  os  professores  Bernardo  Baldisserotto  e  Carlos  Fernando  de  Mello  e  as  alunas

Jessyka  Arruda  da  Cunha  e  Jessica  Grigoletto,  representantes  discentes  de  doutorado  e

mestrado,  respectivamente.  Inicialmente,  foi  aprovada a  solicitação de troca de orientação da

aluna Laura Milanesi, que era orientada pelo professor Carlos Fernando de Mello e passará a ser

orientada pela professora Marilise Escobar Bürger. Aprovados os planos de estudos dos alunos:

Livia Ferraz D’Avila, Renan Idalêncio, Ronaldo Nunes Godinho, Thales Augusto Santa Helena Ilha

e Veronica Tironi Dias. Aprovados também os planos de Docência Orientada II dos alunos Carlos

Eduardo de Souza Brener  e Érika  Pase Londero.  A seguir,  foi  homologada a  aprovação “ad

referendun” da prorrogação de prazo de defesa de tese da aluna Sabrina Somacal por três meses.

Finalizando,  foi  apreciada  a  solicitação  do  aluno  Thales  Augusto  Santa  Helena  Ilha  para

aproveitamento de dois créditos pela sua participação no III Workshop de Integração das Ciências

Básicas  e  Clínicas  em  Osteometabolismo  da  Associação  Brasileira  de  Avaliação  de

Osteometabolismo – ABRASCO, com carga horária total de oito horas/aula. Negada a solicitação

devido a baixa carga horária do evento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu,

Zeli  de  Maria  Carvalho,  Secretária  Administrativa  do  Programa  de  Pós-Graduação  em

Farmacologia, lavrei a presente ata. 
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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos cinco dias do mês de abril  do ano de dois mil  e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora Substituta

do Programa, professora Maria Amália Pavanato e estavam presentes: as professoras Berta Maria

Heinzmann e Ionara Irion Dalcol, os professores Bernardo Baldisserotto e Carlos Fernando de

Mello e a  aluna Érika Pase Londero,  representante discente de mestrado.  Inicialmente foram

homologadas  as  vagas  ofertadas  para  ingresso  no  segundo  semestre  de  2016.  Na  linha  da

Produção Animal serão ofertadas: uma vaga de mestrado e uma de doutorado pelo professor

Leonardo José Gil Barcellos; uma vaga de mestrado pela professora Berta Maria Heinzzmann e

três  vagas  de  mestrado  pela  professora  Silvia  Gonzalez  Monteiro.  Na  linha  da  Toxicologia  e

Nutracêutica  as  professoras  Tatiana  Emanuelli,  Marilise  Escobar  Bürger,  Liliane  de  Freitas

Bauermann e Caroline Wagner ofertarão uma vaga de mestrado cada uma delas. Na linha da

Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia  as  professoras  Marta  Maria  Frescura  Duarte,

Roselei Fachinetto, Gabriela Trevisan dos Santos e também o professor Carlos Fernando de Mello

ofertarão uma vaga para o mestrado e uma para o doutorado cada um. A seguir, foi aprovada a

solicitação do professor Carlos Fernando de Mello para inclusão como aluna de Pós-Doutorado da

Dra. Michele Mainardi Pillat. Após, foi comunicado que o bolsista Iuri Della Pace foi contrado pela

Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do Sul (FASURGS) com carga horária

de seis horas semanais como docente e que seu orientador, o professor Luiz Fernando Freire

Royes, concorda com sua contratação. Diante do assunto surgiu a discussão sobre a priorização

da distribuição das cotas bolsas para alunos sem atividades externas ao Programa. Será levada

para análise da Comissão de Bolsas a seguinte proposta: “A partir do segundo semestre de 2016,

a  distribuição  de  bolsas  será  feita  prioritariamente  para  alunos  sem  atividades  externas  ao

PPGFarm,  ou  seja  sem  emprego  ou  sem  estar  cursando  algum  outro  curso  em  paralelo,

independente do número de horas da atividade extra. Os alunos que tenham atividades extras irão

para o final  da lista de classificação e só poderão ter  suas demandas atendidas se todos os

demais  alunos  com  dedicação  exclusiva  já  tiverem  bolsa.  Além  disso,  a  partir  do segundo

semestre de 2016 os alunos com atividades externas ao PPGFarm que porventura receberem

bolsas devem estar cientes que ficarão com a bolsa apenas enquanto não houverem solicitações

de alunos com dedicação exclusiva. Para os alunos que já possuem bolsa não haverá alteração

na  concessão  vigente. Dando  continuidade,  foi  aprovada  a  solicitação  de  prorrogação  de
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qualificação da aluna Ariane Ethur Flores. O prazo limite para seu exame de qualificação ficou

estipulado  para,  no  máximo,  dia  22/08/2016.  Foi  aprovada  também  a  solicitação  feita  pela

professora Maria Amalia Pavanato para que o professor Bernardo Baldisserotto seja co-orientador

das  alunas  Érika  Pase  Londero  e  Etiane  Medianeira  Hundertmark  Saccol.  Depois,  foram

aprovados os planos da disciplina de Docência Orientada dos alunos: Ana Claudia Monteiro Braga

-  Docência  Orientada  I;  Ana  Caludia  Beck  Grauncke  e  Thaize  Lopes  de  Souza  –  Docência

Orientada II;  Alencar Kolinski  Machado e Fabiana Kalichak – Docência Orientada IV e Renan

Idalêncio – Docência Orientada III e IV. Aprovados também os planos de estudos de Jéssica Carla

Martins Couto, Marina de Souza Vencato, Matheus Dellaméa Baldissera e Verônica Tironi Dias.

Finalizando,  foi  a  aprovada  a  continuidade  do  vínculo  da  professora  Caroline  Wagner  como

Docente de outra Instituição de Ensino Superior, vinculada ao PPG Farmacologia.  Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Zeli de Maria Carvalho, Secretária Administrativa

do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia lavrei a presente ata. 



ATA DA 4ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos cinco dias do mês de abril  do ano de dois mil  e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora Substituta

do Programa, professora Maria Amália Pavanato e estavam presentes: as professoras Berta Maria

Heinzmann e Ionara Irion Dalcol, os professores Bernardo Baldisserotto e Carlos Fernando de

Mello e a  aluna Érika Pase Londero,  representante discente de mestrado.  Inicialmente foram

homologadas  as  vagas  ofertadas  para  ingresso  no  segundo  semestre  de  2016.  Na  linha  da

Produção Animal serão ofertadas: uma vaga de mestrado e uma de doutorado pelo professor

Leonardo José Gil Barcellos; uma vaga de mestrado pela professora Berta Maria Heinzzmann e

três  vagas  de  mestrado  pela  professora  Silvia  Gonzalez  Monteiro.  Na  linha  da  Toxicologia  e

Nutracêutica  as  professoras  Tatiana  Emanuelli,  Marilise  Escobar  Bürger,  Liliane  de  Freitas

Bauermann e Caroline Wagner ofertarão uma vaga de mestrado cada uma delas. Na linha da

Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia  as  professoras  Marta  Maria  Frescura  Duarte,

Roselei Fachinetto, Gabriela Trevisan dos Santos e também o professor Carlos Fernando de Mello

ofertarão uma vaga para o mestrado e uma para o doutorado cada um. A seguir, foi aprovada a

solicitação do professor Carlos Fernando de Mello para inclusão como aluna de Pós-Doutorado da

Dra. Michele Mainardi Pillat. Após, foi comunicado que o bolsista Iuri Della Pace foi contrado pela

Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do Sul (FASURGS) com carga horária

de seis horas semanais como docente e que seu orientador, o professor Luiz Fernando Freire

Royes,  concorda  com  sua  contratação.  Dando  continuidade,  foi  aprovada  a  solicitação  de

prorrogação de qualificação da aluna Ariane Ethur  Flores.  O prazo limite para seu exame de

qualificação ficou estipulado para, no máximo, dia 22/08/2016. Foi aprovada também a solicitação

feita pela professora Maria Amalia Pavanato para que o professor Bernardo Baldisserotto seja co-

orientador  das  alunas Érika  Pase  Londero e  Etiane  Medianeira  Hundertmark  Saccol.  Depois,

foram aprovados os planos da disciplina de Docência Orientada dos alunos: Ana Claudia Monteiro

Braga - Docência Orientada I; Ana Caludia Beck Grauncke e Thaize Lopes de Souza – Docência

Orientada II;  Alencar Kolinski  Machado e Fabiana Kalichak – Docência Orientada IV e Renan

Idalêncio – Docência Orientada III e IV. Aprovados também os planos de estudos de Jéssica Carla

Martins Couto, Marina de Souza Vencato, Matheus Dellaméa Baldissera e Verônica Tironi Dias.

Finalizando,  foi  a  aprovada  a  continuidade  do  vínculo  da  professora  Caroline  Wagner  como

Docente de outra Instituição de Ensino Superior, vinculada ao PPG Farmacologia.  Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Zeli de Maria Carvalho, Secretária Administrativa
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do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia lavrei a presente ata. 



ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora Substituta

do Programa, professora Maria Amália Pavanato e estavam presentes: as professoras Berta Maria

Heinzmann  e  Ionara  Irion  Dalcol,  o  professor  Bernardo  Baldisserotto  e  as  alunas  Fernanda

Barbisan  e  Érika  Pase  Londero,  representantes  discentes  de  doutorado  e  mestrado,

respectivamente.  Inicialmente  foi  homologada  a  eleição  para  representantes  discentes  de

mestrado e doutorado no Colegiado e na Comissão de Bolsas. Para representantes do Colegiado

foram eleitas  as  alunas  Fernanda  Barbisan  e  Caroline  Bressan,  representantes  discentes  de

doutorado e mestrado, respectivamente, tendo como suplentes as alunas Quelen Iane Garlet e

Karine Roversi. Para a Comissão de bolsas foram eleitos os alunos Alencar Kolinski Machado e

Carlos  Eduardo  de  Souza  Brener  representantes  discentes  de  doutorado  e  mestrado,

respectivamente, tendo como suplentes as alunas Jessyka Arruda da Cunha e Laura Hautrive

Milanesi. A seguir, foram aprovados os planos de estudos dos alunos: Aline Ludwig, Audrei de

Oliveira Alves, Camille Gaube Guex, Josi Arend e Verônica Farina Azzolin. Aprovados também os

planos de Docência Orientada I dos alunos: Camila Marina Verdi, Aline Ludwig e Josias da Rosa

Stefanello; Docência Orientada II de Beatriz da Silva Rosa Bonadimann; Docência Orientada III de

Marcelo  Soares  Fernandes,  Verônica  Farina  Azzolin,  Pauline  Christ  Ledur  e  Vitor  da  Rocha

Sperotto; Docência Orientada IV de Juliana Ebling Brondani e Thales Ilha. Aprovada a solicitação

da professora Ivana Beatrice Mânica da Cruz para que Pedro Antonio Schmidt do Prado Lima,

médico,  Doutor  em  Bioquímica,  seja  co-orientador  da  aluna  Fernanda  Barbisan.  Após,  foi

aprovada  a  criação  da  disciplina  “BEM  ESTAR  EM  ANIMAIS  DE  LABORATÓRIO  E

EXPERIMENTAÇÃO” para os cursos de mestrado e doutorado. A disciplina será ministrada pelo

professor  Mauro  Alves  da  Cunha.  Dando  continuidade,  foram  analisadas  as  solicitações  de

prorrogação de prazo para defesa. As alunas Isabel Cristina da Costa Araldi e Joseane Righes

Marafiga tiveram suas solicitações de prorrogação para defesa de dissertação aprovadas por

quatro  meses,  ou  seja,  o  prazo  final  para  defesa  é,  no  máximo,  até  o  final  do  mês  de

novembro/2016.  A aluna Sabrina Somacal teve seu prazo de defesa de tese prorrogado até o

mês de agosto/2016. A solicitação de prorrogação de defesa de qualificação da aluna Patricia

Gabbi não foi aprovada, pois, já tem um artigo publicado e o fato da orientadora, a professora

Michele  Rechia  Fighera,  estar  afastada  não  justifica  a  prorrogação.  Foram  homologadas  as

comissões examinadoras para  defesa de dissertação da aluna Ana Claudia  Jesse e  para  as
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defesas  de  tese  dos  alunos:  Alcindo  Busanello,  Gessi  Koakoski,  Guilherme  Vargas  Bocchi,

Luciane Tourem Gressler  e Sabrina Somacal.    Nada mais havendo a  tratar,  foi  encerrada a

reunião e eu, Zeli de Maria Carvalho, Secretária Administrativa do Programa de Pós-Graduação

em Farmacologia lavrei a presente ata. 



ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora Substituta

do Programa, professora Maria Amalia Pavanato, e contou com a presença das professoras Berta

Maria  Heinzmann e  Ionara  Irion  Dalcol,  do  professor  Mauro Schneider  Oliveira  e  das alunas

Caroline  Azzolin  Bressan  e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de  mestrado  e

doutorado, respectivamente. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para

ingresso no 2º semestre de 2016. Foram classificados para ingresso no doutorado, na linha da

Produção Animal: Karine Schreiner Kisten que será orientada pelo professor Leonardo José Gil

Barcellos e Lady Katerine Serrano Mujica que será orientada pelo professor Paulo Bayard; na

linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Ivo Emilio da Cruz Iung que será orientado

pela  professora  Marta  Maria  Medeiros  Frescura  Duarte.  No  mestrado,  na  linha  da  Produção

Animal: Laura Correa Kopstein que será orientada pelo professor Leonardo José Gil Barcellos e

Luana da Costa Pires que será era orientada pela professora Berta Maria Heinzmann; na linha da

Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia:  Daíse Raquel Maldaner que será orientada pelo

professora Marta Maria Medeiros Frescura Duarte e Getulio Nicola Bressan que será orientado

pela professora Roselei Fachinetto; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Cibele Ferreira Teixeira

que  será  orientada  pela  professora  Liliane  de  Freitas  Bauermann,  Lisiane  Conte  que  será

orientada pela professora Tatiana Emanuelli e Priscilla Ferreira Haygert que será orientada pela

professora Marilise Escobar Bürger. Os candidatos Alisson Felipe de Oliveira e Renata Ganciné

Budel  foram  reprovados.  O  candidato  Marlon  Marcelo  Correa  Moro  não  compareceu.   Foi

homologado  também,  o  resultado  das  eleições  para  Coordenador,  Coordenador  Substituto,

representantes  docentes  do  Colegiado  e  da  Comissão  de  Bolsas.  Para  Coordenadora  e

Coordenador Substituto foram eleitos a professora Marilise Escobar Bürger e o professor Mauro

Schneider  Oliveira,  respectivamente.  Para  representantes  do  Colegiado  foram  eleitos:  a

professora Maria Amalia Pavanato,  representante da linha Farmacologia  Aplicada à Produção

Animal,  tendo  como  suplente  Mauro  Alves  da  Cunha;  a  professora  Roselei  Fachinetto

representante  da  linha  Neuropsicofarmacolgia  e  Imunofarmacologia,  tendo  como  suplente  o

professor Carlos Fernando de Mello e a professora Ana Flavia Furian representante da linha da

Toxicologia  e  Nutracêutica,  tendo  como  suplente  a  professora  Fabíola  Trevizol.   Para

representante docente da Comissão de Bolsas foi eleita a professora Berta Maria Heinzmann,
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tendo  como  suplente  a  professora  Roselei  Fachinetto.  Após,  foi  aprovada  a  solicitação  de

prorrogação de prazo para defesa de tese da aluna Giovana de Moraes Ourique, por três meses,

a partir  de  agosto/2016,  ficando,  portanto,  o prazo final  para defesa o  mês de outubro/2016.

Aprovada  a  solicitação  para  que  a  professora  Katia  Padilha  Barreto  seja  sua  coorientadora,

embora o prazo tenha extrapolado. A seguir, foi comunicado que a bolsista Larissa Finger Schaffer

foi  contratada  pela  Universidade  Franciscana  e  que  sua  orientadora,  a  professora  Caroline

Wagner, concorda com a contratação. Foi ressaltado que o exercício desta atividade não justifica

solicitação de prorrogação de prazo para defesa. Foi aprovada a solicitação de inclusão da Dra.

Cibele Boeira Batista Rosemberg como aluna de Pós-Doutorado, vinculada ao Programa. A aluna

será orientada pelo professor Carlos Fernando de Mello. Dando continuidade, foram aprovadas as

indicações de bancas pra defesa de tese do aluno Iuri Domingues Della Pace e para o exame de

qualificação de doutorado da aluna Fernanda Barbisan.  Aprovados os  planos de estudos de:

Alessandra de Oliveira Ferreira, Alessandro Casale dos Santos, Dariane Trivisiol da Silva e Thiago

Acosta Oliveira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. 



ATA DA 7ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21,  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde  (CCS).  A reunião  foi  presidida  pela  Coordenadora  do

Programa, professora Marilise Escobar Bürger e contou com a presença das professoras Ana

Flávia Furian, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto e da aluna Caroline Azzolin Bressan,

representante discente de mestrado. O primeiro assunto a ser tratado, foi sobre a necessidade de

que o processo seletivo para ingresso no Programa seja realizado de forma unificada, para evitar

possíveis processos. Após ampla discussão no grupo, ficou definido que na próxima reunião serão

analisadas alternativas para o problema e que o próximo edital de seleção seja publicado com as

alterações propostas. A seguir, foi tratado sobre a publicação do Edital N 019 do Programa de

Doutorado Sanduíche no Exterior que contempla o Programa com uma cota para o ano de 2017,

equivalendo a doze mensalidades, possibilitando ao Programa atender de um a três bolsistas.

Ficou determinado que serão encaminhados dois alunos, pelo prazo de seis meses cada um.

Após, foram apreciadas e aprovadas as solicitações: da professora Gabriela Trevisan dos Santos

para  que  sua  situação  de  docente  junto  ao  Programa  seja  alterado  de  colaboradora  para

permanente; da professora Ana Flávia Furian para que o professor Mauro Schneider Oliveira seja

coorientador da aluna Ana Claudia Monteiro Braga; aprovada também a inclusão da Dra. Kalyne

Bertolin,  que possui  bolsa de pós doutorado do CNPq,  como aluna de pós-doutorado,  sob a

orientação  do professor  Bernardo Baldisserotto.   Dando continuidade,  foram homologados os

planos de estudos de: Ana Claudia Monteiro Braga, Caroline Azzolin Bressan, Dariane Trivisiol da

Silva, Karine Roversi, Pauline Christ Ledur, Victor dos Santos Barbosa e Vitor da Rocha Sperotto.

Homologados também os planos de Docência Orientada I dos alunos: Caroline Azzolin Bressan,

Victor dos Santos Barbosa e Karen Luise dos Santos Moreira; Docência Orientada II das alunas:

Ana Claudia Monteiro Braga e Karen Luise dos Santos Moreira; Docência orientada III do aluno

Mateus Dellaméa Baldissera; Docência orientada IV de Mateus Dellaméa Baldissera e Tanise da

Silva Pês.  Foi  comunicado que o aluno Fernando Jonas Sutili  foi  contratado pelo Instituto de

Desenvolvimento  Educacional  do  Alto  Uruguai  que  seu  orientador,  o  professor  Bernardo

Baldisserotto tem ciência da contratação. Finalizando, foi aprovada a indicação da banca para o

exame de qualificação do aluno Maikel Kronbauer. Devido a falhas detectadas na última seleção

de  bolsistas,  ficou  definido  que  na próxima reunião será  feita  uma reavaliação das planilhas

utilizadas para distribuição de bolsas PDSE, mestrado e doutorado. Nada mais havendo a tratar,
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foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. 



ATA DA 8ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros

do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do

prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do

Programa, professora Marilise Escobar Bürger e contou com a presença das professoras Ana

Flávia Furian, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto e das alunas Caroline Azzolin Bressan

e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de  mestrado  e  doutorado,  respectivamente.

Inicialmente,  foi  analisado item por  item da planilha  para seleção para  distribuição de bolsas

PDSE. Não foi alterada a planilha, mas detalhados os itens para que não haja dúvidas quanto à

interpretação. A seguir, passou-se a elaboração do edital de seleção para ingresso no primeiro

semestre de 2017, o qual será unificado. Constará de uma prova de farmacologia, uma prova de

inglês, argüição do pré-projeto e avaliação da Planilha de Avaliação de Currículos. As provas de

farmacologia e inglês serão objetivas e identificadas pelo número de inscrição dos candidatos.

Também no processo de seleção para ingresso será definida a classificação para distribuição de

bolsas. As etapas dos dois processos terão pesos distintos na classificação final.  Na próxima

semana a professora Marilise Escobar Bürger e o professor Mauro Schneider Oliveira se reunirão

para detalharem cada uma das etapas, bem como o peso delas. Ficou agendada para a próxima

sexta-feira,  dia  02/09/2016,  às  9h,  uma nova reunião para  apresentação da proposta.  Dando

continuidade, foi comunicado que a Comissão de Bolsas reuniu-se para reavaliar as planilhas de

currículo para seleção de mestrado e que foi alterada a classificação final, alterando a distribuição

de bolsas de mestrado. A partir do próximo mês, o aluno Victor dos Santos Barbosa terá a cota

bolsa cancelada, sendo substituído pela aluna Livia Ferraz D’Avila, conforme consta na ata da

Comissão de Bolsas 03/2016. Finalizando, foi aprovada a solicitação da professora Silvia Monteiro

Gonzalez para que a aluna Jessica Carla Martins Couto seja coorientada pelo Dr. Rodrigo de

Almeida Vaucher. Aprovada também a solicitação de prorrogação de prazo para defesa do exame

de qualificação, para a aluna Pâmela Karina Frühauf para o final do mês de novembro. Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. 
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ATA DA 9ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21,  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde  (CCS).  A reunião  foi  presidida  pela  Coordenadora  do

Programa, professora Marilise Escobar Bürger e contou com a presença das professoras Ana

Flávia Furian, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira

e  das  alunas  Caroline  Azzolin  Bressan  e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de

mestrado e doutorado, respectivamente. A pauta principal da reunião foi a conclusão do edital de

seleção  para  ingresso  no  1º  semestre  de  2016.  A  comissão  para  elaboração  das  provas

(eliminatórias, mínimo nota 5,0) será constituída pelas professoras Eliane Zanchet (convidada pelo

Colegiado por  não pertencer  ao quadro de orientadores),  Ana Flavia  Furian e pelo  professor

Bernardo Baldisserotto, ambos orientadores do PPG. Ficou acordado que todos os professores

que abrirem vagas deverão enviar cinco questões sobre o tema Farmacologia Geral para o email

para a professora Eliane Zanchet,  participando obrigatoriamente de todo processo seletivo. As

Planilhas de Avaliação de Currículos de Mestrado e Doutorado foram reavaliadas e atualizadas na

página do Programa. Os itens das planilhas foram detalhados para evitar dúvidas quanto a sua

interpretação.  A  classificação  dos  candidatos  será  obtida  das  seguintes  notas:  prova  de

Farmacologia  (peso  2,0),  prova  de  Inglês  (  peso  2,0),  Avaliação  de  Currículo  (peso  4,0)   e

Avaliação de Projeto de Pesquisa/Entrevista (peso 2,0).  As mesmas notas obtidas nas provas de

Farmacologia e Inglês (peso 2,5 cada) serão utilizadas para a classificação dos alunos para a

concessão  de  bolsas,  juntamente  com  o  currículo  (peso  5,0)  que  será  novamente  solicitado

mediante novo edital.   Alunos com matrícula  anterior  poderão participar  da seleção de bolsa

mediante realização das provas e entrega da Planilha de Avaliação de Currículos devidamente

preenchida  e  com  os  documentos  comprobatórios.  Dando  prosseguimento,  foi  destacada  a

necessidade de fortalecimento da linha de Farmacologia aplicada à Produção Animal, atendendo

demandas da Capes. Deste modo foi aprovada a solicitação de uma vaga de Professor Visitante

nesta  linha,  com  ênfase  em  endocrinologia,  atendendo  a  Chamada  Interna

Nº002/2016/PRPGO/UFSM. Tal candidato deverá também assumir carga horária docente junto a

graduação em disciplinas ofertadas pelo Departamento de Fisiologia e Farmacologia, ao qual o

PPG está vinculado.  Finalizando, foram aprovados os planos de Docência Orientada I das

alunas Cibele Ferreira Teixeira e Karine Roversi; Docência Orientada II das alunas Karine

Roversi e Laura Hautrive Milanesi; Docência Orientada III do aluno Maikel Kronbauer e da
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aluna Audrei de Oliveira Alves; e Docência Orientada IV para do aluno Marcelo Soares

Fernandes e Veronica Farina Azzolin. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e

lavrada a presente ata. 



ATA DA 10ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21,  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde  (CCS).  A reunião  foi  presidida  pela  Coordenadora  do

Programa, professora Marilise Escobar Bürger e contou com a presença das professoras Ana

Flávia Furian, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira

e  das  alunas  Karine  Roversi  e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de  mestrado  e

doutorado, respectivamente. O primeiro assunto da pauta foi a solicitação de prorrogação por seis

meses para a defesa de dissertação da aluna de mestrado Marina de Souza Vencato. O prazo

normal, ou seja, o término dos 24 meses de mestrado encerrará em fevereiro de 2017. Aprovada a

solicitação por seis meses, a partir  de março de 2017. Foi também aprovada a solicitação de

prorrogação de prazo para a defesa do exame de qualificação do aluno de doutorado Aledson

Rosa Torres, por seis meses. Após, foi analisada e aprovada a solicitação de credenciamento da

professora Maria Rosa Chitolina Schetinger como membro permanente do PPG, apresentando a

ementa da disciplina “Sistema Purinérgico”, com carga horária total de 60h/aula. Será solicitada a

redução  da  carga  horária  e  também  a  adequação  da  disciplina  para  o  tema  "Farmacologia

aplicada ao sistema purinérgico". Comunicada a solicitação de descredenciamento da professora

Maria  Beatriz  Moretto  e  do  professor  Rafael  Noal  Moresco.   A seguir,  foram  analisadas  e

aprovadas  as  solicitações  de  aproveitamento  de  disciplinas  do  aluno  Aledson  Rosa  Torres

(Neurofarmacologia;  Cuidados  e  Manejo  de animais  de  experimentação)  e  da  aluna  Natacha

Cossettin Mori (Epidemiologia; Atenção à saúde mental; Experimentação em modelos animais).

Dando  continuidade,  foram  homologados  os  planos  de  docência  orientada  I  das  alunas:

Alessandra de Oliveira Pereira e Luana Carvalho Saraiva; docência orientada III da aluna Carine

Eloise  Prestes  Zimmermann;  docência  orientada  IV  das  alunas  Heloisa  Helena  de  Alcântara

Barcellos e Pauline Christ Ledur; e docência orientada III e IV dos alunos: Alessandro Casale dos

Santos, Camile Gaube Guex e Luciana Filippin Cossetin. Homologados os planos de estudos das

alunas: Cibele Ferreira Teixeira e Priscila Ferreira Haygert. Em assuntos gerais, foi aprovada a

solicitação do aluno Murilo Sander de Abreu, bolsista do Programa Demanda Social da Capes,

para realização de experimentos vinculados a sua tese na Universidade do Porto, no Centro de

Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, na cidade de Porto, em Portugal,  pelo

período de 3 de novembro de 2016 a 28 de fevereiro de 2017.   Após, foi definido que a comissão

de elaboração e aplicação de provas do processo seletivo do PPG Farmacologia, para ingresso
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no primeiro  semestre  de 2017,  será constituída pelas  professoras  Eliane Maria  Zanchet,  Ana

Flavia Furian e pelo professor Bernardo Baldisserotto e que a comissão de avaliação da Arguição

do pré-projeto de pesquisa apresentação oral será constituída pelas professoras Maria Amália

Pavanato, Gabriela Trevisan dos Santos e Liliane de Freitas Bauermann. Finalizando, foi alterado

o  critério  mínimo  exigido  para  participação  nas  comissões  examinadoras  para  defesa  de

dissertação/qualificação/tese. Quando o participante for membro docente em programa de pós-

graduação  credenciado  e  de  reconhecimento  nacional, não  será  necessária  a  contagem  de

pontuação, a qual será exigida quando o participante for professor, pesquisador ou bolsista pós-

doc não vinculado a nenhum PPG (pontuação determinada no artigo 31 do Regulamento do PPG

Farmacologia). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



ATA DA 11ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros

do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do

prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do

Programa, professora Marilise Escobar Bürger e contou com a presença das professoras Ana

Flávia Furian, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira

e  das  alunas  Karine  Roversi  e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de  mestrado  e

doutorado, respectivamente. O assunto inicial da pauta foi o Edital para Professor Visitante. Foi

definido que a área de conhecimento será da Farmacologia Aplicada à Produção Animal, subárea

da  Farmacologia  Aplicada  à  Psicultura  e  a  comissão  examinadora  será  constituída  pelos

professores  Bernardo  Baldisserotto,  Mauro  Alves  da  Cunha  e  pela  professora  Maria  Amalia

Pavanato, tendo como suplentes Denis Broock Rosemberg e Vania Loro. A seguir, foi aprovado o

Edital 01/2016 do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-Capes) para distribuição de duas

cotas de bolsa. Após, foram aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa de

dissertação do aluno Carlos Eduardo Brener e da aluna Érika Pase Londero para o mês de março

de 2017.  Dando continuidade,  a solicitação de credenciamento como docente permanente da

professora Camila Simonetti Pase foi aprovada. Aprovada também a solicitação de desligamento

do colegiado por parte da aluna Fernanda Barbisan. Em seu lugar assume a aluna Quelen Iane

Garlet, tendo como suplente a aluna Jessyka Arruda da Cunha.  Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunião e lavrada a presente ata.  
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ATA DA 12ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2016

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio

21,  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde  (CCS).  A reunião  foi  presidida  pela  Coordenadora  do

Programa, professora Marilise Escobar Bürger e contou com a presença das professoras Ana

Flávia Furian, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira

e  das  alunas  Caroline  Azzolin  Bressan  e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de

mestrado  e  doutorado,  respectivamente.  Inicialmente  foram  homologados  os  resultados  do

EDITAL Nº 030/UFSM/PRPGP, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 e do PROCESSO SELETIVO

PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES EDITAL 01/2016. Foram aprovados no

curso de doutorado: Karine Roversi (Marilise Escobar Bürger); Laura Hautrive Milanesi (Marilise

Escobar Bürger); Barbara Nunes Krum (Roselei Fachinetto); Adriane Erbice Bianchini (Bernardo

Baldisserotto);  Caroline  Pilecco  Barbosa  (Roselei  Fachinetto);  Amanda  Spring  de  Almeida

(Gabriela Trevisan); Rafaela Castro Dorneles (Liliane de Freitas Bauermann);  Fernando Wendel

Franco (Berta Maria Heinzmann); e no curso de mestrado foram aprovados:  Guerino Bandeira

Junior (Bernardo Baldisserotto); Vinícia Garzella Metz (Marilise Escobar Bürger); Higor Zuquetto

Rosa  (Marilise  Escobar  Bürger);  Juliana  Oliveira  Freitas  Silveira  (Carlos  Fernando  de  Mello);

Vanessa  Medeiros  da  Rosa  (Maria  Amália  Pavanato);  Cecília  de  Ávila  Scheeren  (Bernardo

Baldisserotto); Aline Schmidt (Gabriela Trevisan); Milena Fortuna (Mauro Alves da Cunha); e Talita

Rodrigues (Roselei Fachinetto). As candidatas Karen Jardim de Lima (Gabriela Trevisan), Letícia

Mick  (Carlos  Fernando  de  Mello)  e  Verônica Cazarotto  Fernandez (Silvia  Monteiro  Gonzalez)

foram reprovadas. Fabiano Barbosa Carvalho e Gabriela Machado não compareceram.  Foram

classificadas para a distribuição das duas bolsas do Edital 01/2016 – PNPD/Capes as candidatas

Lenise de Lima Silva que será supervisionada pelo  professor  Bernardo Baldisserotto e Geisa

Sorezina Dolci que será supervisionada pela professora Marilise Escobar Bürger. Foram revisadas

e alteradas as planilhas de avaliação utilizadas no processo seletivo para ingresso ao Programa e

também para  distribuição de bolsas  PNPD. Ficou estabelecido que  para  o  próximo processo

seletivo será exigida uma pontuação mínima de 1,5 pontos para aprovação na etapa de avaliação

do  currículo  tanto  para  o  mestrado quanto  para  o  doutorado.  As  alterações realizadas  neste

processo seletivo foram consideradas positivas.  Após,  foi  analisada e aprovada a inclusão do

professor Guilherme Bochi  como professor  permanente,  cujo cadastramento no PPG aguarda
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contrato de vínculo como professor permanente do Departamento de Fisiologia e Farmacologia.

Analisado  e  aprovado  também  o  relatório  das  atividades  desenvolvidas  pelo  aluno  de  pós-

doutorado Érico Silva de Loreto tendo em vista o término do período de pós-doutorado. Aprovada

a  inclusão  do  Dr.  Alcindo  Busanello  como  aluno  de  Pós-Doutorado  voluntário  que  será

supervisionado  pela  professora  Katia  Padilha  Barreto.  Aprovada  também  a  solicitação  de

prorrogação de prazo,  por  trinta dias,  para defesa de tese da aluna Clarissa Vasconcelos de

Oliveira.  Finalizando  foi  feito  levantamento  dos  alunos  bolsistas  que  possuem  atividade

remunerada e reavaliada a distribuição de bolsas para alunos com atividade remunerada. A partir

do mês de março de 2017, será prioritária a distribuição de bolsas para alunos com dedicação

exclusiva ao PPG. Somente serão distribuídas bolsas para alunos com outra atividade se todos os

alunos  com  dedicação  exclusiva  estiverem  contemplados.  Alterado  também  o  tempo  de

concessão das bolsas: para o mestrado passa a ter duração de 12 meses, podendo ser renovada

por  mais  doze  meses  mediante  comprovação  de  desempenho,  conforme  normas  e  critérios

disponibilizados no momento da assinatura do termo de concessão e para o doutorado duração

de  24  meses,  podendo  ser  renovada  anualmente  por,  no  máximo,  24  meses  mediante

comprovação  de  desempenho  conforme  normas  e  critérios  disponibilizados  no  momento  da

assinatura do termo de concessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada

a presente ata.  


