
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 planos de estudoss
de Cibele Ferreira Teixeira, João Gabriel dos Santos da Rosa e Priscila Ferreira Haygert. A seguir,
comunicado que o professor Fabio Vasconcellos Comim passa ser professor Colaborador e a
assume a orientação da aluna Lady Katerine Serrano Mujica tendo o professor Paulo Bayard
como coorientador.  Aprovada a inclusão da Dra. Maria Isabel de Azevedo como aluna de Pós-
Doutorado,  sob supervisão do professor Janio Morais Santurio.  A aluna possui bolsa de Pós-
Doutorado Junior do CNPq. Aprovada a criação da disciplina FSLXXX – Advanced Seminars in
Pharmacology que será ministrada pelo professor Guilherme Bochi e pela professora Gabriela
Trevisan  dos Santos.   Dando  continuidade,  foram analisadas  e  aprovadas  as  solicitações  de
prorrogação de prazo para defesa. O aluno Ronaldo Nunes Godinho teve seu prazo de defesa de
dissertação prorrogado até o mês de julho de 2017. A aluna Gerlânia de Oliveira Leite teve nova
prorrogação do prazo para defesa de tese para o mês de outubro de 2017, tendo sido observada
a necessidade da interação da profª Roselei Fachinetto, a qual é co-orientadora da referida aluna.
A aluna Neida Luiza Pellenz teve seu prazo de defesa de qualificação prorrogado para o mês de
junho  e  para  o  aluno  Thiago  Duarte  foi  concedida  a  prorrogação  de  prazo  para  a  defesa
qualificação para o mês de maio de 2017. Após, foram aprovadas as solicitações das alunas de
Pós-Doc Geisa Sorezina Dolci, Lenise Lima e Silva e Micheli Mainardi Pillat para ingresso no PPG
na condição de docentes colaboradoras. As alunas Geisa Sorezina Dolci e Micheli Mainardi Pillat
ministrarão a disciplina FSL 826 - Tópicos especiais em farmacologia I e a aluna Lenise de Lima Silva
dividirá a disciplina FID844 – Farmacologia dos Constituintes Vegetais com a professora Berta Maria
Heinzmann. Aprovadas as solicitações feitas pela professora Marilise Escobar Bürger para troca de
orientação: o aluno Higor Zuquetto Rosa passa a ser orientado pela professora Geisa Sorezina Dolci e
a aluna Vinícia Garzella Metz pela professora Camila Simonetti Pase. Aprovadas as solicitações de
coorientação: a professora Maria Amália Pavanato solicitou que o professor Janio Morais Santurio seja
coorientador do aluno Victor dos Santos Barboza e a professora Roselei Fachinetto solicitou que o
pos-doutorando Alcindo Busanello cooriente a aluna Talita Rodrigues. Analisadas as solicitações de
aproveitamento de disciplinas da aluna Luciana Cossetin  Mori  do curso de mestrado do PPG em
Ciências  Farmacêuticas.  Foram  aprovados  o  aproveitamento  das  disciplinas  FID83-Métodos
Cromatográficos  “A”,  APG303-Docência  Orientada  I  e  APG304-Docência  Orientada  II;  e  da  aluna
Rafaela  Castro  Dornelles  do  curso  de  mestrado  do  PPG  em  Agrobiologia.  Foi  aprovado  o
aproveitamento da disciplina FID855- Fitoquímica “A”. Homologados, a seguir, os planos de docência
orientada I e II da aluna Luana da Costa Pires; docência orientada II das alunas Aline Ludwig e Cibele
Ferreira Teixeira;  docência orientada III  e IV das alunas Adriane Erbice Bianchini  e Lady Katerine
Serrano Mujica;  e docência orientada IV do aluno Maikel  Kronbauer.  Aprovado o novo modelo do
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“Adendo  ao  Termo  de  Compromisso”  com  as  novas  regras  de  concessão  de  bolsa  mestrado  e
doutorado.  Aprovada  a  renovação  da  participação  como professores  voluntários  da  instituição  da
professora Marta Maria Medeiros Frescura Duarte e dos professores Adair Roberto Soares do Santos
e  Leonardo  José  Gil  Barcellos,  conforme  Resolução  Nº  024/08,  que  sistematiza  o  processo  de
participação de Docentes de outras IES e Bolsistas Recém-Doutores e Recém-Mestres em atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e
lavrada a presente ata.  



ATA DA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 e Roselei  Fachinetto,  do professor Mauro Cunha e das alunas Caroline Azzolin
Bressan  e  Quelen  Iane  Garlet,  representantes  discentes  de  mestrado  e  doutorado,
respectivamente. Inicialmente, foi aprovada a ata 01/2017 e homologados os planos de Docência
Orientada II  de  Alessandra  de  Oliveira  Pereira  e  Docência  orientada I  e  II  da  aluna  Dariane
Trivisiol da Silva. Após, a respeito do material disponível no PPG, foi decidido que os orientadores
mais novos (recém ingressos no PPG) terão o direito de escolhas de material. O restante (se
houver)  será  distribuído  para  os  demais  orientadores  do  PPG,  com divulgação  por  email.  A
professora Roselei Fachinetto, após contato com a profa. Caroline Wagner anunciou que já estão
trabalhando em busca de publicação para a realização da defesa de doutorado da aluna Gerlânia
de  Oliveira  Leite,  a  qual  recentemente  solicitou  prorrogação  de  data  para  defesa  de  tese,
concedida até outubro de 2017. A seguir, foi informado que a coordenação recebeu de volta da
PRPGP,  o  processo de  solicitação de  defesa de  qualificação de doutorado da  aluna  Heloisa
Helena  de  Alcantara  Barcellos,  questionando a  semelhança  do  sobrenome do  seu  orientador
Leonardo Barcellos. Como é sabido que são casados, o prof. José Fernando Schlosser, Pro-Reitor
Substituto da PRPGP, aconselhou a substituição do orientador  na banca de apresentação da
qualificação. Ficou decidido que o prof. Bernardo Baldisserotto fará a função de presidente da
banca,  e  o  prof.  Leonardo  não  fará  parte  da  mesma,  mesmo sendo  o  atual  orientador.  Na
seqüência, o colegiado foi interado da solicitação da pós doutoranda Lenise de Lima Silva, a qual
pediu  desligamento  da  atual  bolsa  PNPD  por  ter  sido  nomeada  para  ocupar  cargo  junto  à
EBSERH,  no  HUSM.  A referida  aluna  argumenta  também  que  manterá  os  compromissos  já
assumidos junto ao seu supervisor, professor Bernardo Baldisserotto e ao PPG. Ao liberar a bolsa,
o colegiado decidiu que deverá chamar o 3º colocado no último processo seletivo, realizado em
novembro de 2016,  já  que a PRPGP (prof.  Schlosser)  aconselhou a não realização de nova
seleção tendo candidatos aprovados ha apenas quatro meses. Deste modo, foi decidido que o 3º
colocado,  candidata  Caren  Tatiane  De  David  Antoniazzi  será  chamada  para  ocupar  a  vaga,
devendo escolher um laboratório da linha de Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia após
divulgação de interesse a todos os orientadores da referida linha. Ficou decidido também que as
três cotas de bolsa PNPD do programa ficarão distribuídas entre as três diferentes linhas do PPG,
devendo circular entre os orientadores de cada linha. Os processos seletivos serão feitos a partir
de Edital que deverá prever a linha de pesquisa (projeto deverá ser feito dentro da mesma linha).

O aluno aprovado deverá escolher entre os orientadores interessados, vinculados àquela linha.

Finalizando, foi homologado o edital de seleção para o próximo semestre. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.  
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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos três dias do mês de maio do ano de dois  mil  e dezessete,  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 e Maria Amália Pavanato e das alunas Ana Claudia Monteiro Bragas e Quelen Iane
Garlet,  representantes  discentes  de  mestrado  e  doutorado,  respectivamente.  Inicialmente,  foi
aprovada a ata 02/2017 e homologado o plano de Docência Orientada IV do aluno Ivo Emilio da
Cruz Jung. Após, foi aprovada a criação da disciplina Farmacologia Aplicada aos Sistemas, a ser
ministrada pelos professores Guilherme Vargas Bochi e Mauro Schneider Oliveira. A seguir, foi
homologada a comissão de professores responsáveis pelo processo seletivo para ingresso no
segundo semestre de 2017. Comissão de prova: Eliane Zanchet (presidente), Mauro Cunha (supl.
Bernardo baldisserotto) e Kátia Barreto (supl. Guilherme Vargas Bochi) e Comissão de entrevista
projeto:  Silvia  Gonzalez  Monteiro  (supl.  Janio  Morais  Santurio),  Fábio  Comim  (supl.  Liliane
Bauermann)  Roselei  Fachinetto  (supl.  Gabriela  Trevisan).  Homologado o  resultado da eleição
discente para representantes do Colegiado e Comissão de Bolsas. Para o Colegiado foram eleitas
as  alunas  Quelen  Iane  Garlet  e  Ana  Claudia  Monteiro  Braga,  representantes  discentes  de
doutorado  e  mestrado,  respectivamente,  tendo  como  suplentes  as  alunas  Karine  Roversi  e
Caroline Azzolin Bressan. Para a Comissão de bolsas foram eleitas as alunas Veronica Farina
Azzolin  e  Ana  Claudia  Monteiro  Braga.  representantes  discentes  de  doutorado  e  mestrado,
respectivamente, tendo como suplentes o aluno Matheus Dellaméa Baldissera e a aluna  Caroline
Azzolin Bressan. O item seguinte, foi a aprovação das seguintes solicitações de coorientação: A
professora  Silvia  Gonzalez  Monteiro  solicita  que  o  professor  Roberto  Christ  Viana  seja
coorientador  da  aluna  Luana  Carvalho  Saraiva;  a  professora  Marta  Maria  Medeiros  Frescura
solicita que a professora Ivana Beatrice Manica da Cruz cooriente a aluna Neida Luiza Kaspary
Pellenz;  a professora Liliane de Freitas Bauermann solicita que a professora Melânia Palermo
manfron seja coorientadora da aluna Rafaela Castro Dornelles; a professora Berta Maria solicita
que a aluna Natacha Cossetin Mori e o aluno Fernando Wendel Franco sejam coorientados pelo
professor Bernardo Baldisseroto; e o professor Bernardo Baldisseroto solicita que a Dra. Carla
Cristina Zeppenfeld cooriente a aluna Anissa Algara Beni. Finalizando foram aprovados os planos
de estudos do aluno Guerino bandeira Junior que terá como coorientdora a professora Agueda
Palmira Castagna de Vargas e da aluna Rafaela de Castro de Dornelles.  Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros do
Colegiado  e  da  Comissão  de  Bolsas  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, Berta Maria Heinzmann, Maria Amália Pavanato e
Roselei Fachinetto e das alunas Ana Claudia Monteiro Bragas, Karine Roversi e Veronica Farina
Azzolin, representantes discentes. Inicialmente, foi deliberado sobre a distribuição de uma bolsa
demanda social de doutorado e uma bolsa CNPq de mestrado que foram liberadas as vésperas
do processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2017.  Após ampla discussão no
grupo ficou determinado que estas bolsas seriam distribuídas em concordância com o  EDITAL
INTERNO 04/2016 CB-PPGFarm, de 2 de dezembro de 2016. A partir do próximo edital interno de
bolsas,  as  bolsas  que  liberarem  após  a  divulgação do  edital  para  ingresso nos  cursos  de  pós-
graduação pela PRPGP serão distribuídas e ficarão com o aluno somente até o próximo processo
classificatório.  Após,  foi  aprovada  a  criação  da  disciplina  “BASES  MOLECULARES  DA
FARMACODINÂMICA” para os cursos de mestrado e doutorado. A disciplina será ministrada pela
professora Camila Simonetti Pase. Foi analisado e aprovado também o relatório das atividades
desenvolvidas  pela  aluna  de  pós-doutorado  Joseânia  Salbego  tendo  em  vista  o  término  do
período de  pós-doutorado.  Nada mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada a  reunião e  lavrada a
presente ata.
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ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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 e Roselei Fachinetto, dos professores Mauro Alves da Cunha e Mauro Schneider
Oliveira e das alunas Quelien Iane Garlet e Caroline Azzolin Bressan representantes discentes de
doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, foi  homologado o resultado do processo
seletivo  para  ingresso  no  segundo  de  2017.  No  doutorado,  linha  da  Produção  Animal  foi
classificada Francielli  Pantella Kunz de Jesus que será orientada pelo professor Janio Morais
Santurio; na linha da Toxicologia e Nutracêutica foram classificadas Rafaela Martinez Copês Leal
que será orientada pelo professor Fabio Vasconcellos Comim; as alunas Isabel Cristina da Costa
Araldi  e  Jessica  Franco  Dalenogare  que  serão  orientadas  pela  professora  Liliane  de  Freitas
Bauermann e  aluna Livia  Ferraz  D'Avila  que será  orientada pela  professora Marilise  Escobar
Bürger. Na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia foi aprovada Karen Luise dos
Santos Moreira que será orientada pela professora Gabriela dos Santos Trevisan. No mestrado,
linha da Produção Animal foi aprovada Isadora Aguirre Rosa que será orientada pela professora
Berta Maria Heinzmann. Na linha da Toxicologia e Nutracêutica foi aprovado Fernando Primitivo
Romero  Bordin.  Na  linha  da  Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia  foram  aprovados
Fernanda  Tibola  Viero  que  será  orientada  pela  professora  Micheli  Mainardi  Pillat;  Gerson
Fernandes de Brum que será orientado pela professora Marilise Escobar Bürger; Janaina Paola
Schwerz que será orientada pela professora Roselei Fachinetto; e Verônica Rubert Beck que será
orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos. O candidato Thiago Pereira de Souza
teve sua inscrição indeferida. Foram reprovadas no doutorado as candidatas Dianni de Menezes
Capeleto e Diéssica Padilha Dalenogare e no mestrado a candidata Karen Jardim de Lima. A
seguir,  foram reavaliados alguns itens da Planilha de Avaliação de Curriculo.  Não serão mais
pontuados itens como: Estagio voluntário e participação em bancas de Trabalho de conclusão de
curso.  Após,  foi  aprovada  a  solicitação  de  aproveitamento  de  disciplinas  do  aluno  Fernando
Wendel  Franco.  Serão  aproveitadas  as  disciplinas:  APG303-Docência  Orientada  I,  APG304-
Docência Orientada II, STC1054-Métodos Estatísticos e QMC918-Bioética Aplicada a Pesquisa.
Dando continuidade, foram aprovados os planos de estudos de Adriane Èrbice Bainchini, Guerino
Bandeira Junior e Talita Rodrigues. Finalizando, A solicitação de  troca de orientação da aluna
Talita Rodrigues passando da professora Roselei Fachinetto para os pos-doc Alcindo Busanello
não  foi  aprovada  devido  ao  fato  de  que,  conforme  normas  da  Capes,  o  Programa  de  Pós-
Graduação  não  pode  ter  mais  que  dez  por  cento  do seu  quadro de  docentes  composto  por
professores  colaboradores.  Nada mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada a  reunião e  lavrada a
presente ata.
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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos dez dias do mês de  agosto do ano de dois mil e dezessete, 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  Amalia  Pavanato  e  Roselei  Fachinetto,  do
professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Quelen Iane Garlet e Ana Claudia Monteiro
Braga  representantes  discentes  de  doutorado  e  mestrado,  respectivamente.  O  único
assunto da pauta foi a análise sobre a permanência da cota de bolsa de doutorado da aluna
Jocelene Filippin  Cossetin,  uma vez que a aluna foi  reprovada na disciplina FSL1046 -
FARMACOLOGIA DA DOR, ministrada no segundo semestre de 2016. Conforme consta no
Regulamento do Programa de Demanda Social, artigo 9º, inciso III, um dos requisitos para
concessão de bolsa de estudos ao pós-graduando é: “comprovar desempenho acadêmico
satisfatório, consoante às normas definidas pela instituição promotora do curso”. Como não
está  claramente  definido  que  aluno  com reprovação  não  pode  ter  cota  de  bolsa,  ficou
definido  que  não  será  cancelada  a  bolsa.  Diante  deste  fato,  ficou  deliberado  que  será
acrescentado nas Normas para Distribuição de Bolsas, publicado na página do programa,
que alunos reprovados não poderão concorrer  a bolsa,  bem como alunos bolsistas que
forem reprovados terão sua bolsa cancelada. Esta determinação é válida para o mesmo
nível de curso. As duas cotas de bolsas de doutorado disponíveis para o segundo semestre
semestre serão distribuídas para as alunas Livia Ferraz D'Avila e Isabel Cristina da Costa
Araldi. As três cotas de bolsas disponíveis no curso de mestrado serão distribuídas para as
alunas Isadora Aguirre Rosa e Fernanda Tibolla Viero e para o aluno Fernando Primitivo
Romero Bordin.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata.
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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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  Amalia  Pavanato  e  Roselei  Fachinetto,  do  professor  Mauro  Schneider
Oliveira e das alunas Quelen Iane Garlet e Ana Claudia Monteiro Braga representantes discentes
de doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, foram homologadas as vagas a serem
ofertadas no Edital de Seleção para ingresso no primeiro semestre de 2016. No doutorado serão
ofertadas, na linha da Produção Animal – 4 vagas, na linha da Toxicologia e Nutracêutica – 2
vagas e na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia – 2 vagas. No mestrado serão
ofertadas,  na  linha  da  Produção  Animal  –  7  vagas  e  na  linha  da  Neuropsicofarmacologia  e
Imunofarmacologia – 6 vagas. Não haverá oferta de vagas na linha da Toxicologia e Nutracêutica.
A seguir,  foram homologados os  planos de estudos das alunas Anissa Algara Beni,  Barbara
Nunes Krum, Juliana Oliveira de Freitas Silveira, Laura Hautrive Milanesi, Vanessa Medeiros da
Rosa e Vinícia Garzella Metz. Homologados também, os planos de Docência Orientada I das
alunas  Milena  Fortuna,  Lisiane  Conte,  Amanda  Spring  de  Almeida  e  para  o  aluno  Guerino
Bandeira Junior; Docência orientada II para as alunas Priscila Ferreira Haygert, Luana da Costa
Pires e do aluno Guerino Bandeira Junior; Docência Orientada III para as alunas karina Schreiner
Kirsten, Nathana Jamille Mezzomo e Veronica Tironi Dias. A partir  do próximo semestre será
exigida uma carga horária de dez horas frente a aluno, que poderá ser distribuída em mais de
uma  disciplina,  contanto  que  não  ultrapasse  os  trinta  por  cento  da  carga  horária  total  da
disciplina. Dando continuidade, foram homologadas as solicitações de prorrogação de prazo para
defesa, aprovadas “ad referendun” das alunas Denise Teresinha Antonelli da Veiga, Karen Luise
dos Santos Moreira e do aluno Thiago Acosta Oliveira.  Aprovada a solicitação da professora
Camila Simonetti  Pase para que a professora Marilise Escobar Bürger  seja coorientadora da
aluna  Vinícia  Garzella  Metz.  Após,  foram  analisadas  as  solicitações  de  aproveitamento  de
disciplinas.  A aluna  Amanda Spring  de  Almeida  poderá  solicitar  aproveitamento  da disciplina
Docência no Ensino Superior. A aluna Jocelene Filipin Cossetin poderá solicitar aproveitamento
das  disciplinas:  FID853-Métodos  Cromatográficos,  STC1035-Métodos  Estatísticos  e  FID826-
Metodologia  da  Pesquisa.  Após,  foi  aprovado  o  Relatório  Técnico  Final  da  aluna  de  pós-
doutorado  Kalyne  Bertolin.  Finalizando,  foi  aprovado  o  projeto  apresentado  pela  professora
Tatiana  Emanuelli  para  concorrer  ao  Programa  Capes  –  FCT,  que  visa  selecionar  projetos
conjuntos  de  pesquisa  desenvolvido  por  grupos  brasileiros  e  portugueses  vinculados  a
Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa, públicas ou privadas. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 8ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2017

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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, e Roselei Fachinetto, dos professores Mauro Schneider Oliveira e
Mauro  Alves  Cunha  e  da  aluna  Quelen  Iane  Garlet  representante  discente  de  doutorado.
Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no primeiro de 2018.
Foram aprovados no doutorado, na linha da Produção Animal: Suelen Mendonça Soares que será
orientada pelo professor Leonardo José Gil Barcellos; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Ana
Claudia Monteiro Braga que será orientada pela professora Ana Flávia Furian e Caroline Azzolin
Bressan  que  será  orientada  pela  professora  Maria  Amália  Pavanatto;  na  linha  da
Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Diéssica Padilha Dalenogare que será orientada
pela professora Gabriela Trevisan dos Santos. No mestrado, na linha da Produção Animal: Elisia
Gomes da Silva que será orientada pelo professor Bernardo Baldisserotto e Patricia Rodrigues
que será orientada pela professora Berta Maria Heinzmann; na linha da Neuropsicofarmacologia e
Imunofarmacologia:  Camila  dos  Santos  Ritter  que  será  orientada  pela  professora  Gabriela
Trevisan dos Santos e Gabriele Cheiran Pereira que será orientada pelo professor Guilherme
Vargas Bochi.  Candidatos não classificados no doutorado:  Karen Luise dos Santos Moreira e
Gabriel Moraes Reis.No mestrado não se classificaram: Brenda Moreira dos Santos, Karen Jardim
de Lima e Kelly Bastos Feksa.  Uma vez que o número de bolsas disponíveis é maior que o
número de alunos que receberão bolsas, serão distribuídas duas bolsas para as alunas Milena
Fortuna e Talita Rodrigues com término no mês de julho de 2018. A Comissão de Bolsas sugeriu
fazer algumas pequenas alterações nas planilhas, tendo sido aprovadas pelo Colegiado do PPG.
A seguir,  foram  analisadas  e  aprovadas  as  solicitações  de  coorientação.  O  professor  Carlos
Fernando de Mello solicitou que a pós-doutoranda Micheli Mainard Pillat seja coorientadora da
aluna Fernanda Rossatto temp Fava; a professora Marta Maria Medeiros Frescura solicitou que a
Dra. Fernanda Barbisan seja coorientadora da aluna Daíse Raquel Maldaner e do aluno Ivo Emilio
da Cruz Iung; a professora Liliane de Freitas Bauermann solicitou que a professora Ivana Beatrice
Manica  da  Cruz  seja  coorientadora  da  aluna  Cibele  Ferreira  Teixeira;  a  professora  Marilise
Escobar Bürger solicitou que a professora Camila Simonetti  Pase seja coorientadora da aluna
Laura Hautrive Milanesi, que a pós-doutoranda Geisa Sorezina Dolci cooriente o aluno Gerson
Fernandes de Brum e que a pos-doutoranda Raquel Cristine da Silva Barcelos cooriente o aluno
Higor Zuquetto Rosa. Os futuros pedidos de coorientação poderão ser solicitados somente até o
décimo segundo mês para alunos de mestrado e somente até o vigésimo quarto mês para alunos
do doutorado. Após, foram analisadas e aprovadas as solicitações de troca de orientador: o aluno
Higor Zuquetto Rosa, atualmente orientado pela pós-doutoranda Geisa Sorezina Dolci passará a
ser oritentado pela professora Marilise Escobar Bürger e a aluna Anissa Algara Beni atualmente
orientada pelo professor Bernardo Baldisserotto passará a ser orientada pela professora Tatiana
Emanuelli.  Foi  colocado também em discussão o fato de que a cota do Proap recebida pelo
professor Bernardo no ano de 2017, referente a aluna Anissa Algara Beni seja repassada em
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2018,  para  a  professora  Tatiana  Emanuelli,  uma  vez  que  a  aluna  não  realizou  nenhum
experimento. Dando continuidade, foi  aprovada a solicitação de credenciamento da professora
Natalia Brucker. Após, foram aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo de defesa dos
alnos:  Karine Bizzi  Schlemmer,  Denise Teresinha Antonelli  da Veiga e Thiago Acosta Oliveira.
Finalizando, foram homologados o plano de estudos da aluna Juliana Oliveira Freitas Silveira e os
planos  de  Docência  Orientada  I  dos  alunos:  Fernando  Promitivo  Romero  Bordin  e   Vanessa
Medeiros da Rosa;  Docência Orientada I  e II  para a aluna Vinícia Garzella Metz;  e Docência
Orientada III  e IV para Barbara Nunes Krum, Isabel Cristina da Costa Araldi e Rafaela Castro
Dornelles. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.


	Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 planos de estudoss de Cibele Ferreira Teixeira, João Gabriel dos Santos da Rosa e Priscila Ferreira Haygert. A seguir, comunicado que o professor Fabio Vasconcellos Comim passa ser professor Colaborador e a assume a orientação da aluna Lady Katerine Serrano Mujica tendo o professor Paulo Bayard como coorientador. Aprovada a inclusão da Dra. Maria Isabel de Azevedo como aluna de Pós-Doutorado, sob supervisão do professor Janio Morais Santurio. A aluna possui bolsa de Pós-Doutorado Junior do CNPq. Aprovada a criação da disciplina FSLXXX – Advanced Seminars in Pharmacology que será ministrada pelo professor Guilherme Bochi e pela professora Gabriela Trevisan dos Santos. Dando continuidade, foram analisadas e aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa. O aluno Ronaldo Nunes Godinho teve seu prazo de defesa de dissertação prorrogado até o mês de julho de 2017. A aluna Gerlânia de Oliveira Leite teve nova prorrogação do prazo para defesa de tese para o mês de outubro de 2017, tendo sido observada a necessidade da interação da profª Roselei Fachinetto, a qual é co-orientadora da referida aluna. A aluna Neida Luiza Pellenz teve seu prazo de defesa de qualificação prorrogado para o mês de junho e para o aluno Thiago Duarte foi concedida a prorrogação de prazo para a defesa qualificação para o mês de maio de 2017. Após, foram aprovadas as solicitações das alunas de Pós-Doc Geisa Sorezina Dolci, Lenise Lima e Silva e Micheli Mainardi Pillat para ingresso no PPG na condição de docentes colaboradoras. As alunas Geisa Sorezina Dolci e Micheli Mainardi Pillat ministrarão a disciplina FSL 826 - Tópicos especiais em farmacologia I e a aluna Lenise de Lima Silva dividirá a disciplina FID844 – Farmacologia dos Constituintes Vegetais com a professora Berta Maria Heinzmann. Aprovadas as solicitações feitas pela professora Marilise Escobar Bürger para troca de orientação: o aluno Higor Zuquetto Rosa passa a ser orientado pela professora Geisa Sorezina Dolci e a aluna Vinícia Garzella Metz pela professora Camila Simonetti Pase. Aprovadas as solicitações de coorientação: a professora Maria Amália Pavanato solicitou que o professor Janio Morais Santurio seja coorientador do aluno Victor dos Santos Barboza e a professora Roselei Fachinetto solicitou que o pos-doutorando Alcindo Busanello cooriente a aluna Talita Rodrigues. Analisadas as solicitações de aproveitamento de disciplinas da aluna Luciana Cossetin Mori do curso de mestrado do PPG em Ciências Farmacêuticas. Foram aprovados o aproveitamento das disciplinas FID83-Métodos Cromatográficos “A”, APG303-Docência Orientada I e APG304-Docência Orientada II; e da aluna Rafaela Castro Dornelles do curso de mestrado do PPG em Agrobiologia. Foi aprovado o aproveitamento da disciplina FID855- Fitoquímica “A”. Homologados, a seguir, os planos de docência orientada I e II da aluna Luana da Costa Pires; docência orientada II das alunas Aline Ludwig e Cibele Ferreira Teixeira; docência orientada III e IV das alunas Adriane Erbice Bianchini e Lady Katerine Serrano Mujica; e docência orientada IV do aluno Maikel Kronbauer. Aprovado o novo modelo do “Adendo ao Termo de Compromisso” com as novas regras de concessão de bolsa mestrado e doutorado. Aprovada a renovação da participação como professores voluntários da instituição da professora Marta Maria Medeiros Frescura Duarte e dos professores Adair Roberto Soares do Santos e Leonardo José Gil Barcellos, conforme Resolução Nº 024/08, que sistematiza o processo de participação de Docentes de outras IES e Bolsistas Recém-Doutores e Recém-Mestres em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Cunha e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Quelen Iane Garlet, representantes discentes de mestrado e doutorado, respectivamente. Inicialmente, foi aprovada a ata 01/2017 e homologados os planos de Docência Orientada II de Alessandra de Oliveira Pereira e Docência orientada I e II da aluna Dariane Trivisiol da Silva. Após, a respeito do material disponível no PPG, foi decidido que os orientadores mais novos (recém ingressos no PPG) terão o direito de escolhas de material. O restante (se houver) será distribuído para os demais orientadores do PPG, com divulgação por email. A professora Roselei Fachinetto, após contato com a profa. Caroline Wagner anunciou que já estão trabalhando em busca de publicação para a realização da defesa de doutorado da aluna Gerlânia de Oliveira Leite, a qual recentemente solicitou prorrogação de data para defesa de tese, concedida até outubro de 2017. A seguir, foi informado que a coordenação recebeu de volta da PRPGP, o processo de solicitação de defesa de qualificação de doutorado da aluna Heloisa Helena de Alcantara Barcellos, questionando a semelhança do sobrenome do seu orientador Leonardo Barcellos. Como é sabido que são casados, o prof. José Fernando Schlosser, Pro-Reitor Substituto da PRPGP, aconselhou a substituição do orientador na banca de apresentação da qualificação. Ficou decidido que o prof. Bernardo Baldisserotto fará a função de presidente da banca, e o prof. Leonardo não fará parte da mesma, mesmo sendo o atual orientador. Na seqüência, o colegiado foi interado da solicitação da pós doutoranda Lenise de Lima Silva, a qual pediu desligamento da atual bolsa PNPD por ter sido nomeada para ocupar cargo junto à EBSERH, no HUSM. A referida aluna argumenta também que manterá os compromissos já assumidos junto ao seu supervisor, professor Bernardo Baldisserotto e ao PPG. Ao liberar a bolsa, o colegiado decidiu que deverá chamar o 3º colocado no último processo seletivo, realizado em novembro de 2016, já que a PRPGP (prof. Schlosser) aconselhou a não realização de nova seleção tendo candidatos aprovados ha apenas quatro meses. Deste modo, foi decidido que o 3º colocado, candidata Caren Tatiane De David Antoniazzi será chamada para ocupar a vaga, devendo escolher um laboratório da linha de Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia após divulgação de interesse a todos os orientadores da referida linha. Ficou decidido também que as três cotas de bolsa PNPD do programa ficarão distribuídas entre as três diferentes linhas do PPG, devendo circular entre os orientadores de cada linha. Os processos seletivos serão feitos a partir de Edital que deverá prever a linha de pesquisa (projeto deverá ser feito dentro da mesma linha). O aluno aprovado deverá escolher entre os orientadores interessados, vinculados àquela linha. Finalizando, foi homologado o edital de seleção para o próximo semestre. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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 e Maria Amália Pavanato e das alunas Ana Claudia Monteiro Bragas e Quelen Iane Garlet, representantes discentes de mestrado e doutorado, respectivamente. Inicialmente, foi aprovada a ata 02/2017 e homologado o plano de Docência Orientada IV do aluno Ivo Emilio da Cruz Jung. Após, foi aprovada a criação da disciplina Farmacologia Aplicada aos Sistemas, a ser ministrada pelos professores Guilherme Vargas Bochi e Mauro Schneider Oliveira. A seguir, foi homologada a comissão de professores responsáveis pelo processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2017. Comissão de prova: Eliane Zanchet (presidente), Mauro Cunha (supl. Bernardo baldisserotto) e Kátia Barreto (supl. Guilherme Vargas Bochi) e Comissão de entrevista projeto: Silvia Gonzalez Monteiro (supl. Janio Morais Santurio), Fábio Comim (supl. Liliane Bauermann) Roselei Fachinetto (supl. Gabriela Trevisan). Homologado o resultado da eleição discente para representantes do Colegiado e Comissão de Bolsas. Para o Colegiado foram eleitas as alunas Quelen Iane Garlet e Ana Claudia Monteiro Braga, representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente, tendo como suplentes as alunas Karine Roversi e Caroline Azzolin Bressan. Para a Comissão de bolsas foram eleitas as alunas Veronica Farina Azzolin e Ana Claudia Monteiro Braga. representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente, tendo como suplentes o aluno Matheus Dellaméa Baldissera e a aluna Caroline Azzolin Bressan. O item seguinte, foi a aprovação das seguintes solicitações de coorientação: A professora Silvia Gonzalez Monteiro solicita que o professor Roberto Christ Viana seja coorientador da aluna Luana Carvalho Saraiva; a professora Marta Maria Medeiros Frescura solicita que a professora Ivana Beatrice Manica da Cruz cooriente a aluna Neida Luiza Kaspary Pellenz; a professora Liliane de Freitas Bauermann solicita que a professora Melânia Palermo manfron seja coorientadora da aluna Rafaela Castro Dornelles; a professora Berta Maria solicita que a aluna Natacha Cossetin Mori e o aluno Fernando Wendel Franco sejam coorientados pelo professor Bernardo Baldisseroto; e o professor Bernardo Baldisseroto solicita que a Dra. Carla Cristina Zeppenfeld cooriente a aluna Anissa Algara Beni. Finalizando foram aprovados os planos de estudos do aluno Guerino bandeira Junior que terá como coorientdora a professora Agueda Palmira Castagna de Vargas e da aluna Rafaela de Castro de Dornelles. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros do Colegiado e da Comissão de Bolsas 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, Berta Maria Heinzmann, Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto e das alunas Ana Claudia Monteiro Bragas, Karine Roversi e Veronica Farina Azzolin, representantes discentes. Inicialmente, foi deliberado sobre a distribuição de uma bolsa demanda social de doutorado e uma bolsa CNPq de mestrado que foram liberadas as vésperas do processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2017. Após ampla discussão no grupo ficou determinado que estas bolsas seriam distribuídas em concordância com o EDITAL INTERNO 04/2016 CB-PPGFarm, de 2 de dezembro de 2016. A partir do próximo edital interno de bolsas, as bolsas que liberarem após a divulgação do edital para ingresso nos cursos de pós-graduação pela PRPGP serão distribuídas e ficarão com o aluno somente até o próximo processo classificatório. Após, foi aprovada a criação da disciplina “BASES MOLECULARES DA FARMACODINÂMICA” para os cursos de mestrado e doutorado. A disciplina será ministrada pela professora Camila Simonetti Pase. Foi analisado e aprovado também o relatório das atividades desenvolvidas pela aluna de pós-doutorado Joseânia Salbego tendo em vista o término do período de pós-doutorado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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 e Roselei Fachinetto, dos professores Mauro Alves da Cunha e Mauro Schneider Oliveira e das alunas Quelien Iane Garlet e Caroline Azzolin Bressan representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no segundo de 2017. No doutorado, linha da Produção Animal foi classificada Francielli Pantella Kunz de Jesus que será orientada pelo professor Janio Morais Santurio; na linha da Toxicologia e Nutracêutica foram classificadas Rafaela Martinez Copês Leal que será orientada pelo professor Fabio Vasconcellos Comim; as alunas Isabel Cristina da Costa Araldi e Jessica Franco Dalenogare que serão orientadas pela professora Liliane de Freitas Bauermann e aluna Livia Ferraz D'Avila que será orientada pela professora Marilise Escobar Bürger. Na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia foi aprovada Karen Luise dos Santos Moreira que será orientada pela professora Gabriela dos Santos Trevisan. No mestrado, linha da Produção Animal foi aprovada Isadora Aguirre Rosa que será orientada pela professora Berta Maria Heinzmann. Na linha da Toxicologia e Nutracêutica foi aprovado Fernando Primitivo Romero Bordin. Na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia foram aprovados Fernanda Tibola Viero que será orientada pela professora Micheli Mainardi Pillat; Gerson Fernandes de Brum que será orientado pela professora Marilise Escobar Bürger; Janaina Paola Schwerz que será orientada pela professora Roselei Fachinetto; e Verônica Rubert Beck que será orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos. O candidato Thiago Pereira de Souza teve sua inscrição indeferida. Foram reprovadas no doutorado as candidatas Dianni de Menezes Capeleto e Diéssica Padilha Dalenogare e no mestrado a candidata Karen Jardim de Lima. A seguir, foram reavaliados alguns itens da Planilha de Avaliação de Curriculo. Não serão mais pontuados itens como: Estagio voluntário e participação em bancas de Trabalho de conclusão de curso. Após, foi aprovada a solicitação de aproveitamento de disciplinas do aluno Fernando Wendel Franco. Serão aproveitadas as disciplinas: APG303-Docência Orientada I, APG304-Docência Orientada II, STC1054-Métodos Estatísticos e QMC918-Bioética Aplicada a Pesquisa.  Dando continuidade, foram aprovados os planos de estudos de Adriane Èrbice Bainchini, Guerino Bandeira Junior e Talita Rodrigues. Finalizando, A solicitação de  troca de orientação da aluna Talita Rodrigues passando da professora Roselei Fachinetto para os pos-doc Alcindo Busanello não foi aprovada devido ao fato de que, conforme normas da Capes, o Programa de Pós-Graduação não pode ter mais que dez por cento do seu quadro de docentes composto por professores colaboradores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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 Amalia Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Quelen Iane Garlet e Ana Claudia Monteiro Braga representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente. O único assunto da pauta foi a análise sobre a permanência da cota de bolsa de doutorado da aluna Jocelene Filippin Cossetin, uma vez que a aluna foi reprovada na disciplina FSL1046 - FARMACOLOGIA DA DOR, ministrada no segundo semestre de 2016. Conforme consta no Regulamento do Programa de Demanda Social, artigo 9º, inciso III, um dos requisitos para concessão de bolsa de estudos ao pós-graduando é: “comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela instituição promotora do curso”. Como não está claramente definido que aluno com reprovação não pode ter cota de bolsa, ficou definido que não será cancelada a bolsa. Diante deste fato, ficou deliberado que será acrescentado nas Normas para Distribuição de Bolsas, publicado na página do programa, que alunos reprovados não poderão concorrer a bolsa, bem como alunos bolsistas que forem reprovados terão sua bolsa cancelada. Esta determinação é válida para o mesmo nível de curso. As duas cotas de bolsas de doutorado disponíveis para o segundo semestre semestre serão distribuídas para as alunas Livia Ferraz D'Avila e Isabel Cristina da Costa Araldi. As três cotas de bolsas disponíveis no curso de mestrado serão distribuídas para as alunas Isadora Aguirre Rosa e Fernanda Tibolla Viero e para o aluno Fernando Primitivo Romero Bordin. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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 Amalia Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Quelen Iane Garlet e Ana Claudia Monteiro Braga representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, foram homologadas as vagas a serem ofertadas no Edital de Seleção para ingresso no primeiro semestre de 2016. No doutorado serão ofertadas, na linha da Produção Animal – 4 vagas, na linha da Toxicologia e Nutracêutica – 2 vagas e na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia – 2 vagas. No mestrado serão ofertadas, na linha da Produção Animal – 7 vagas e na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia – 6 vagas. Não haverá oferta de vagas na linha da Toxicologia e Nutracêutica. A seguir, foram homologados os planos de estudos das alunas Anissa Algara Beni, Barbara Nunes Krum, Juliana Oliveira de Freitas Silveira, Laura Hautrive Milanesi, Vanessa Medeiros da Rosa e Vinícia Garzella Metz. Homologados também, os planos de Docência Orientada I das alunas Milena Fortuna, Lisiane Conte, Amanda Spring de Almeida e para o aluno Guerino Bandeira Junior; Docência orientada II para as alunas Priscila Ferreira Haygert, Luana da Costa Pires e do aluno Guerino Bandeira Junior; Docência Orientada III para as alunas karina Schreiner Kirsten, Nathana Jamille Mezzomo e Veronica Tironi Dias. A partir do próximo semestre será exigida uma carga horária de dez horas frente a aluno, que poderá ser distribuída em mais de uma disciplina, contanto que não ultrapasse os trinta por cento da carga horária total da disciplina. Dando continuidade, foram homologadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa, aprovadas “ad referendun” das alunas Denise Teresinha Antonelli da Veiga, Karen Luise dos Santos Moreira e do aluno Thiago Acosta Oliveira. Aprovada a solicitação da professora Camila Simonetti Pase para que a professora Marilise Escobar Bürger seja coorientadora da aluna Vinícia Garzella Metz. Após, foram analisadas as solicitações de aproveitamento de disciplinas. A aluna Amanda Spring de Almeida poderá solicitar aproveitamento da disciplina Docência no Ensino Superior. A aluna Jocelene Filipin Cossetin poderá solicitar aproveitamento das disciplinas: FID853-Métodos Cromatográficos, STC1035-Métodos Estatísticos e FID826-Metodologia da Pesquisa. Após, foi aprovado o Relatório Técnico Final da aluna de pós-doutorado Kalyne Bertolin. Finalizando, foi aprovado o projeto apresentado pela professora Tatiana Emanuelli para concorrer ao Programa Capes – FCT, que visa selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvido por grupos brasileiros e portugueses vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa, públicas ou privadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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, e Roselei Fachinetto, dos professores Mauro Schneider Oliveira e Mauro Alves Cunha e da aluna Quelen Iane Garlet representante discente de doutorado. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no primeiro de 2018. Foram aprovados no doutorado, na linha da Produção Animal: Suelen Mendonça Soares que será orientada pelo professor Leonardo José Gil Barcellos; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Ana Claudia Monteiro Braga que será orientada pela professora Ana Flávia Furian e Caroline Azzolin Bressan que será orientada pela professora Maria Amália Pavanatto; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Diéssica Padilha Dalenogare que será orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos. No mestrado, na linha da Produção Animal: Elisia Gomes da Silva que será orientada pelo professor Bernardo Baldisserotto e Patricia Rodrigues que será orientada pela professora Berta Maria Heinzmann; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Camila dos Santos Ritter que será orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos e Gabriele Cheiran Pereira que será orientada pelo professor Guilherme Vargas Bochi. Candidatos não classificados no doutorado: Karen Luise dos Santos Moreira e Gabriel Moraes Reis.No mestrado não se classificaram: Brenda Moreira dos Santos, Karen Jardim de Lima e Kelly Bastos Feksa. Uma vez que o número de bolsas disponíveis é maior que o número de alunos que receberão bolsas, serão distribuídas duas bolsas para as alunas Milena Fortuna e Talita Rodrigues com término no mês de julho de 2018. A Comissão de Bolsas sugeriu fazer algumas pequenas alterações nas planilhas, tendo sido aprovadas pelo Colegiado do PPG. A seguir, foram analisadas e aprovadas as solicitações de coorientação. O professor Carlos Fernando de Mello solicitou que a pós-doutoranda Micheli Mainard Pillat seja coorientadora da aluna Fernanda Rossatto temp Fava; a professora Marta Maria Medeiros Frescura solicitou que a Dra. Fernanda Barbisan seja coorientadora da aluna Daíse Raquel Maldaner e do aluno Ivo Emilio da Cruz Iung; a professora Liliane de Freitas Bauermann solicitou que a professora Ivana Beatrice Manica da Cruz seja coorientadora da aluna Cibele Ferreira Teixeira; a professora Marilise Escobar Bürger solicitou que a professora Camila Simonetti Pase seja coorientadora da aluna Laura Hautrive Milanesi, que a pós-doutoranda Geisa Sorezina Dolci cooriente o aluno Gerson Fernandes de Brum e que a pos-doutoranda Raquel Cristine da Silva Barcelos cooriente o aluno Higor Zuquetto Rosa. Os futuros pedidos de coorientação poderão ser solicitados somente até o décimo segundo mês para alunos de mestrado e somente até o vigésimo quarto mês para alunos do doutorado. Após, foram analisadas e aprovadas as solicitações de troca de orientador: o aluno Higor Zuquetto Rosa, atualmente orientado pela pós-doutoranda Geisa Sorezina Dolci passará a ser oritentado pela professora Marilise Escobar Bürger e a aluna Anissa Algara Beni atualmente orientada pelo professor Bernardo Baldisserotto passará a ser orientada pela professora Tatiana Emanuelli. Foi colocado também em discussão o fato de que a cota do Proap recebida pelo professor Bernardo no ano de 2017, referente a aluna Anissa Algara Beni seja repassada em 2018, para a professora Tatiana Emanuelli, uma vez que a aluna não realizou nenhum experimento. Dando continuidade, foi aprovada a solicitação de credenciamento da professora Natalia Brucker. Após, foram aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo de defesa dos alnos: Karine Bizzi Schlemmer, Denise Teresinha Antonelli da Veiga e Thiago Acosta Oliveira. Finalizando, foram homologados o plano de estudos da aluna Juliana Oliveira Freitas Silveira e os planos de Docência Orientada I dos alunos: Fernando Promitivo Romero Bordin e Vanessa Medeiros da Rosa; Docência Orientada I e II para a aluna Vinícia Garzella Metz; e Docência Orientada III e IV para Barbara Nunes Krum, Isabel Cristina da Costa Araldi e Rafaela Castro Dornelles. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

