
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2018

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 da professora Maria
Amália Pavanato, dos professores Carlos Fernando de Mello, Mauro Schneider Oliveira e das
alunas Caroline Azzolin Bressan e Quelen Iane Garlet, representantes discentes . Inicialmente,
foi tratado sobre o despacho ao memorando 031/2018-PPGFarm, que nega a solicitação de
abertura  de  edital  extraordinário.  Ao  final   desta  reunião  será  elaborado  um  documento
reforçando a solicitação da abertura de edital extraordinário que será entregue pessoalmente ao
Pró-Reitor  Substituto,  professor  José  Fernando  Schlosser  pela  professora  Marilise  Escobar
Bürger e pelo professor Mauro Schneider Oliveira. Após, foi comunicado sobre o PROAP 2018,
que este ano totaliza R$ 55.830,28. Deste total R$ 35.830,28, serão rateados entre os docentes
que enviaram o relatório para preenchimento da Plataforma Sucupira dentro do prazo e dentre
estes os que tem alunos que os habilitam a inclusão na distribuição da cota, ou seja, ingresso
nos  dois  últimos  semestres  no  mestrado  e  nos  quatro  últimos  no  doutorado.  Dando
continuidade, foi recomendado o encaminhamento do projeto “Linalol como aditivo em rações
para jundiás: crescimento e resistência bacteriana, estresse oxidativo, parâmetros metabólicos,
histológicos,  hematológicos  e  endócrinos.”  a  ser  encaminhado para  submissão  ao Edital
DocFix  da  FAPERGS de  autoria  da  Dra.  Carla  Cristina  Zeppenfeld  e  supervisionado  pelo
professor Bernardo Baldisserotto. A seguir, foram apreciados e aprovados os Requerimentos de
Autorização para Realização de Atividade Complementar dos alunos: Alessandro Casale dos
Santos, Camila dos Santos Ritter, Fernando Primitivo Romero Bordin, Guerino Bandeira Junior
e Jéssica Franco Dalenogare. Após, foram aprovados os planos de Docência Orientada dos
alunos:  Amanda  Spring  de  Almeida  –  Docência  Orientada  II  e  III;  Higor  Zuquetto  Rosa  -
Docência Orientada I e II; Lisiane Conte - Docência Orientada II; Jocelene Filippin Cossetin -
Docência Orientada III e IV; Talita Rodrigues – Docência Orientada I; e Vanessa Medeiros da
Rosa  -  Docência  Orientada  II.  Após,  foi  negada  a  solicitação  feita  pela  professora  Tatiana
Emanueli para que a Dra. Sabrina Somacal seja coorientadora da aluna Lisiane Conte, porque,
conforme aprovado na 8ª reunião do Colegiado do Programa no ano de 2017, as coorientações
poderão ser incluídas até o 12º mês de curso para os alunos que estejam cursando mestrado e
até o 24ª mês para os alunos que estejam cursando o doutorado. O próximo item da pauta foi a
solicitação de prorrogação de prazo para qualificação da aluna Gabriela de Moraes Costa,
durante  sua  licença  maternidade,  por  motivo  de  saúde  do  bebê.  Aprovada  a  solicitação.
Posteriormente, foi aprovado o Relatório Técnico Final da aluna de pós-doutorado de Fabíola
Treviziol. Aprovada também a criação da disciplina TOXICOLOGIA DOS MEDICAMENTOS, a
ser ministrada pela professora Natália Brucker.  Após, foi homologada a minuta do edital de
seleção para ingresso no  segundo semestre de 2018. Finalizando, foram aprovados os planos

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia



de estudos de: Camila dos Santos Ritter, Diéssica Padilha Dalenogare, Elisia Gomes da Silva e
Gabriele Cheiran Pereira.  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 2018

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 da professora Maria Amália Pavanato,
Roselei  Fachinetto  e  do  professor  Mauro  Schneider  Oliveira  e  da  aluna  Quelen  Iane  Garlet.
Inicialmente,  foi  aprovada  a  ata  01/2018.  Após,  foi  analisado  o  resultado  do  processo  seletivo
simplificado para professor visitante. Na primeira fase foram aprovados os candidatos: Jaydione Luiz
Marcon  e  Luciano  de  Oliveira  Garcia.  Foram desclassificados  os  candidatos:  Antonio  Mataresio
Antonucci, Gustavo Roberto Thome e Marcos Ferrante. Na segunda fase classificaram-se, conforme
a ordem de pontuação, em primeiro lugar Luciano De Oliveira Garcia e em segundo lugar Jaydione
Luiz Marcon. Os dois candidatos classificados, são servidores públicos federais, o que impossibilita
contratação conforme especificado no EDITAL N. 027, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018, Processo
Seletivo Simplificado Para Professor Visitante, item 14.4 É proibida a contratação, nos termos desta
Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Será
solicitada abertura de novo edital. A seguir, foi aprovada a solicitação de passagem direta para o
doutorado do aluno Guerino Bandeira Junior, sem conversão de bolsa, uma vez que o aluno cumpre
todos  os  requisitos  para  a  migração.  Dando  continuidade,  foi  aprovada  a  solicitação  de  nova
prorrogação de prazo para a defesa de dissertação da aluna Gabriela da Silva Torri, por mais trinta
dias,  para  fins  de  abertura  do  processo  de  defesa.  Aprovados  também os  planos  de  docência
orientada I e II da aluna Rafaela Castro Dornelles; docência orientada I da aluna Isadora Aguirre
Rosa e docência orientada III  do aluno Fernando Wendel Franco. Finalizando, foi homologada  a
inclusão da doutora Juliana Simioni Moraes Tondolo como aluna de Pós-Doutorado Voluntário do
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, aprovada  ad referendun. A aluna desenvolverá o
projeto intitulado:  “Modificações químicas em (1,3)(1,6) β-D-glucana extraída do micélio dePythium
insidiosum e avaliação de atividades biológicas” e será supervisionada pelo professor Janio Morais
Santúrio. 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 2018

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 dos professores Mauro Schneider
Oliveira,  Mauro  Alves  da  Cunha  e  das  alunas  Caroline  Azzolin  Bressan  e  Karine  Roversi.
Inicialmente,  foi  aprovada  a  criação  da  disciplina  DROGAS  DE  ABUSO:  ASPECTOS
TOXICOLÓGICOS E FORENSES, com carga horária de 45 horas/aulas e será ministrada pelas
professoras Marilise Escobar Bürger e Natália Brucker. Após, foi comunicado que a aluna de Pós-
Doutorado Geisa Sorezina Dolci, encontra-se afastada desde o mês de abril,  com diagnóstico de
toxoplasmose.  A legislação  prevê  afastamento  para  tratamento  de  saúde  somente  em caso  de
gestação. Diante disso, foi dado prazo para que a aluna compareça até a próxima segunda-feira, dia
11/06/2018, caso contrário terá sua bolsa  suspensa até que regularize sua situação. A seguir, foi
homologada troca de orientação da aluna Cibele Ferreira Teixeira, aprovada ad referendum. A aluna
era orientada  pela  professora  Liliane  de  Freitas  Bauermann  e  passará  a  ser  orientada  pela
professora Ivana Beatrice Manica da Cruz. Homologada também a solicitação de coorientação feita
pela  professora  Berta  Maria  Heinzmann  para  que  as  alunas  Isadora  Aguirre  Rosa  e  Patricia
Rodrigues sejam coorientadas pelo professor Bernardo Baldisserotto. Homologado também o plano
de estudos da aluna Patricia  Rodrigues.  Após,  foi  homologado o resultado do processo seletivo
simplificado para professor visitante. Na primeira fase foram aprovados os candidatos: Jaydione Luiz
Marcon  e  Luciano  de  Oliveira  Garcia.  Foram desclassificados  os  candidatos:  Antonio  Mataresio
Antonucci, Gustavo Roberto Thome e Marcos Ferrante. Na segunda fase classificaram-se, conforme
a ordem de pontuação, em primeiro lugar Luciano De Oliveira Garcia e em segundo lugar Jaydione
Luiz Marcon. Uma vez Homologado pelo Colegiado do Programa o processo será encaminhado para
homologação do Conselho do Centro de Ciências da Saúde e Conselho de Ensino,  Pesquisa e
Extensão,  para  após  ser  encaminhada  à  Coordenadoria  de  Concursos  da PROGEP  para  as
providências  cabíveis.  Finalizando,  foi  aprovada  a  comissão  eleitoral  para  eleições  gerais  do
Programa que será constituída pelo professor Mauro Alves da Cunha, pelas alunas Caroline Azzolin
Bressan e Karine Roversi e pela servidora técnico-administrativa Zeli de Maria Carvalho. 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 2018

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato
e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Caroline Azzolin Bressan e
Quelen Iane Garlet. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no
segundo de 2018. Foram aprovados no doutorado, na linha da Produção Animal: Litiérri Razia Garzon
que será orientada pela professora Silvia Gonzalez Monteiro; na linha da Neuropsicofarmacologia e
Imunofarmacologia:  Michele  Pereira  Moreira  que  será  orientada  pelo  professor  Mauro  Schneider
Oliveira e Vinícia Garzella Metz que será orientada pela professora Camila Simonetti Pase; na linha
da  Toxicologia  e  Nutracêutica:  Cibele  Ferreira  Teixeira,  Moisés  Henrique  Mastella  que  serão
orientados  pela  professora  Ivana Beatrice  Mânica  da  Cruz  e  Dariane  Trivisiol  da  Silva  que será
orientada pela professora Tatiana Emanuelli..  No mestrado,  na linha da Produção Animal:  Karine
Ariotti  que  será  orientada  pela  professora  Maria  Amália  Pavanato;  na  linha  da
Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Diulle Spat Peres que será orientada pela professora
Gabriela Trevisan dos Santos e Fernanda Kulinski Mello que será orientada pelo professor Mauro
Schneider Oliveira; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Letícia Bernardini que será orientada pela
professora Natlia Brucker. Candidata não classificada no doutorado: Thamara Graziela Flores. No
mestrado não se classificaram:  Aline  dos Santos  Padilha,  Brenda Moreira  dos Santos  e Jessica
Tadiello dos Santos.  As bolsas de mestrado e doutorado disponíveis serão distribuídas conforme
ordem prioritária de classificação em cada um dos Cursos. A seguir foram analisadas e aprovadas as
solicitações de prorrogação de prazo para defesa. A aluna Mayara Luchtmeyer de Freitas teve seu
prazo de defesa prorrogado por mais seis meses e a aluna Lisiane Conte teve sua defesa prorrogada
por mais quatro meses. Finalizando, foi aprovada a inclusão da Dra. Carine de Freitas Souza como
aluna de Pós-doutorado sendo a mesma supervisionada pelo professor Bernardo Baldisserotto. A Dra
Carine  de  Freitas  Souza  solicita  também  inclusão  como  professor  voluntário.  Foi  negada  a
solicitação, tendo em vista que no momento o Programa já conta com o limite máximo de aluno de
pós-doutorado como professor colaborador na Plataforma Sucupira. Levantou-se a necessidade de,
futuramente criar regras para o ingresso de aluno de pós-doutorado como professor colaborador.
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 2018

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 da professora Maria Amália Pavanato,
do professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Quelen Iane Garlet.
Inicialmente, foi homologada ata 04/2018. A seguir, foi aprovada a solicitação do professor Bernardo
Baldisserotto para que Pedro Rene Mocha, aluno de doutorado em Ciências Agrarias da Universidad
de Los Llanos (UNILLANOS), seja matriculado nas disciplinas: FSL1046-FARMACOLOGIA DA DOR e
APG881-SEMINÁRIOS DE GRUPO DE DOUTORADO I. Após, foi aprovada a extensão do prazo de
submissão  do  manuscrito  da  aluna  de  mestrado  Isadora  Aguirre  Rosa,  como  comprovação  de
produção  para  fins  de  manutenção  da  bolsa  de  mestrado.  Homologada  creditação  da  disciplina
APG998- Publicação em Revista Científica para a aluna de doutorado Heloisa Helena de Alcantara
Barcellos uma vez que a aluna comprovou a publicação de um artigo em revista com fator de impacto
de 1,35 ou superior,  além do mínimo esperado (duas publicações)  para a obtenção do título de
doutor, conforme previsto na ementa da disciplina. Dando continuidade, foi homologada a inclusão da
Drª.  Laura  Bedin  Denardi  como  aluna  de  Pós-Doutorado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Farmacologia.  A aluna  desenvolverá  o  projeto  intitulado:  “Atividade de  peptídeos antimicrobianos
frente a bactérias e fungos de importância médica e veterinária” que será realizado com bolsa de
estudos de Pós-Doutorado Junior (PDJ) sendo supervisionada pelo professor Janio Morais Santúrio.
Depois, foram aprovados os planos de Docência Orientada I de: Camila dos Santos Ritter, Gabriele
Cheiram  Pereira,  Fernanda  Tibolla  Viero,  Gerson  Fernandes  de  Brum  e  Anissa  Beni;  Docência
Orientada II para: Fernanda Tibolla Viero, Gerson Fernandes de brum, Anissa Beni, Isadora Aguirre
Rosa,  Patricia  Rodrigues e  Talita  Rodrigues;  Docência  Orientada III:  Livia  Ferraz D’Avila,  Moisés
Henrique Mastella,  Caroline  Azzolin  Bressan,  Cibele  Ferreira  Teixeira,  Audrei  de Oliveira  Alves  e
Laura Hautrive  Milanesi;  e  Docência Orientada IV para:  Karina Schreiner  Kisrten,  Adriane Erbice
Bianchini, Verônica Tironi Dias e Amanda Spring de Almeida. Homologados também os Planos de
Estudos de Diulle Spat Peres, Fernanda Kulinski de Mello, Guerino Bandeira Junior, Leticia Bernardini
e  Michele  Pereira  Moreira.  Homologadas  as  solicitações  de  coorientações:  a  professora  Camila
Simonetti Pase solicita que a professora Marilise Escobar Bürger seja coorientadora da aluna Vinicia
Garzella Metz; a professora Marilise Escobar Bürger solicita que a Pós-Doutoranda Caren Tatiane de
David Antoniazzi seja coorientadora da aluna Karine Roversi e a professora Maria Amalia Pavanato
solicita que a Pós-Doutoranda Isabela Andres Finamor seja coorientadora da aluna Caroline Azzolin
Bressan.  Finalizando,  foi  definido  que  parte  do   Proap/2018  será  remanejado  para  todos  os
orientadores do PPG que estejam orientando alunos.  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 2018

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amalia Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos
Santos e Natalia Brucker, dos professores Bernardo Baldisserotto e Carlos Fernando de Mello e das
alunas  Caroline  Azzolin  Bressan  e  Patricia  Rodrigues,  representantes  discentes  de  doutorado  e
mestrado,  respectivamente.  Inicialmente,  a  Coordenadora do  Programa,  professora  Maria  Amália
Pavanato deu as boas vindas aos novos membros do Colegiado. O único assunto da pauta foi a
homologação  da  minuta  do  Edital  de  Seleção  para  ingresso  no  primeiro  semestre  de  2019.  A
novidade para o próximo edital é a possibilidade de que Candidatos residentes fora da sede (Santa
Maria),  incluindo  outros  Estados  da  Federação  e  Países, poderão  solicitar  autorização  para
realização  das  provas  de  Farmacologia  e  Inglês  em  uma  Instituição  de  Ensino  Superior  sob  a
supervisão de um professor  indicado  pela  Comissão de Seleção.  A  Arguição  do pré-projeto  de
pesquisa para candidato nesta situação será feita via  internet.   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 2018

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia  Brucker,  dos
professores Carlos Fernando de Mello e Guilherme Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan e
Patricia  Rodrigues,  representantes  discentes  de  doutorado  e  mestrado,  respectivamente.
Inicialmente, foram homologadas as solicitações de coorientação. A professora Gabriela Trevisan dos
Santos solicitou que a pós-doutoranda Caren Tatiane de David Antonizzi seja coorientadora da aluna
Diulle  Spat  Peres;  a  professora  Maria  Amalia  Pavanato  solicta  que  o  Dr,  Jaydione  Luiz  Marcon
cooriente a  aluna Karine Ariotti;  a  professora Ivana Beatrice  Manica da Cruz  solicita  que a pós-
doutoranda Fernanda Barbisan cooriente o aluno Marcelo Fernandes Soares. Homologado também o
plano de estudos da aluna Dariane Trivisiol da Silva. O próximo assunto da pauta foi a homologação
do resultado do Edital 01/2018 PNPD/CAPES. O referido edital teve apenas uma candidata inscrita, a
Dra. Carine de Freitas Souza. A candidata foi desclassificada, pois, após análise da documentação
enviada  verificou-se que a candidata não apresentou declaração de disponibilidade de dedicação
exclusiva ao PPG Farmacologia”, conforme o item “5”, subitem “f” do Edital de Processo seletivo para
bolsas de pós-doutorado-PNPD/CAPES edital interno 01/2018 e Resolução 02/2005 da UFSM, na
medida em que ela, em seu documento, referiu “dedicação integral” e não “dedicação exclusiva”.
Além  disso  constava,  na  Instituição,  matrícula  ativa  da  candidata  no  curso  de  graduação  em
Farmácia, matrícula 201720904, com carga horária no presente semestre (02/2018) de 270 (duzentos
e setenta)  horas/aula,  e  matrícula  no curso  de  doutorado  em Bioquímica  Toxicológica,  matrícula
201860318, com carga horária de 90 (noventa) horas/aula (cópia em anexo), o que inviabiliza uma
declaração de dedicação exclusiva pela candidata para o Programa de Pós-doutorado. A candidata
encaminhou um pedido de reconsideração do resultado, que foi analisado pela Comissão de Bolsas.
Diante da documentação apresentada, na qual a aluna apresenta o atestado de trancamento total do
curso graduação, declaração da professora responsável pelas disciplinas de Docência Orientada III e
IV de que a aluna terminará de ministrar as aulas até o final do mês de setembro, foi recomentado o
deferimento do pedido de reconsideração nos termos apresentados pela candidata. Foi definido que
para  a  próxima  seleção  o  candidato  não  tenha  matrícula  em  nível  de  pós-graduação
(mestrado/doutorado) nem graduação. Definido também que os professores, para concorrer a aluno
de  pós-doc,  escolham apenas  uma linha de pesquisa.  A professora  Maria  Amália  Pavanato  e  o
professor Carlos Fernando de Mello se abstiveram da votação. Os demais membros manifestaram-se
favoráveis ao pedido de reconsideração. Homologada a aprovação da candidata Carine de Freitas
Souza. 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 2018

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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
Maria  Amália  Pavanato  e  contou  com  a  presença  dos  professores  Carlos  Fernando  de  Mello,
Bernardo Baldisserotto, Gabriela Trevisan dos Santos e dos alunos Matheus Dellaméa Baldissera  e
Patricia  Rodrigues,  representantes  discentes  de  doutorado  e  mestrado,  respectivamente.
Inicialmente,  o  Prof.  Carlos  Mello  relatou  a  participação  do  PPG  Farmacologia  no  Fórum  de
Coordenadores da SBFTE, bem como das ações desenvolvidas pelo Fórum, incluindo uma lista de
sugestões para a avaliação da CAPES e a criação do SIG-Farmaco, vinculado à rede RUTE, que
permite a realização de atividades integrativas entre os PPGs em Farmacologia, como palestras e
debates. O Prof. Carlos se responsabilizou por contactar o responsável no HUSM para que a UFSM
participe destas atividades, que se realizam mensalmente, na terceira quarta-feira de  cada mês. Foi
aprovada a solicitação de Greicy Michelle Marafiga Conterato para se vincular como aluna de pós-
doutorado sem bolsa junto ao PPG Farmacologia, sob orientação da Profa. Tatiana Emanuelli. Foram
aprovadas  as  solicitações  de:  cadastro  de  professor  voluntário  (colaboradora)  da  aluna  de  pós-
doutorado Carine de Freitas Souza; prorrogação de prazo até dezembro de 2018 para defesa de
qualificação  de  doutorado  da  aluna  Gabriela  Moraes  Costa;  retificação  de  plano  de  docência
orientada II da aluna Milena Fortuna. 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 2018

Aos cinco dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezoito, 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
Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos,
Natália  Brucker,  dos  professores  Bernardo  Baldisserotto,  Carlos  Fernando  de  Mello  e  da  aluna
Patricia  Rodrigues.  Inicialmente,  foram  homologados  os  resultados  das  solicitações  de
reconsideração do resultado do processo seletivo referente ao Edital 027/2018-PRPGP para ingresso
no 1º semestre de 2019, nos Cursos de Mestrado e Doutorado deste Programa, analisadas pela
Comissão de Seleção e registrado em ata. Após, foi homologado o resultado do processo seletivo do
referido Edital.  Foram aprovados no doutorado, na linha da Produção Animal: Milena Fortuna que
será orientada pelo professor Leonardo José Gil  Barcellos; na linha da Neuropsicofarmacologia e
Imunofarmacologia: Higor Zuquetto Rosa que será orientado pela professora Marilise Escobar Bürger
e Talita Rodrigues que será orientada pela professora Roselei Fachinetto; na linha da Toxicologia e
Nutracêutica: Luciana de Oliveira Adolfo que será orientada pela professora Maria Amália Pavanato e
Thamara Graziela Flores que será orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz.  No
mestrado,  na  linha  da  Produção  Animal:  não  houve  candidato  classificado;  na  linha  da
Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Brenda Moreira dos Santos que será orientada pelo
professor  Guilherme  Vargas  Bochi,  Felipe  Schmiddel  que  será  orientado  pelo  professor  Carlos
Fernando de Mello e Karine Gabriela da Costa que será orientada pelo professor Mauro Schneider
Oliveira; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Alice da Rosa Silveira e Érica Vanessa Furlan da
Rosa que  serão orientadas  pela  professora  Ana Flavia  Furian,  Barbara  Osmarin  Turra  que  será
orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz. Candidato não classificada no doutorado:
Everaldo Herz. No mestrado não se classificaram: Aline dos Santos Padilha, Izaviany dos Santos
Padilha e Valquiria Guedes Perlin. As bolsas de mestrado e doutorado disponíveis serão distribuídas
conforme ordem prioritária de classificação em cada um dos Cursos. A seguir, foram analisadas e
aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa. A aluna Vanessa Medeiros da Rosa
e o aluno Maikel  Kronbauer  tiveram seus prazos de defesa prorrogados por  três meses.  Dando
continuidade,  foi  aprovada  a  inclusão do Dr.  Matheus  Dellaméa Baldissera  como aluno de Pós-
doutorado sendo o mesmo supervisionado pelo professor Bernardo Baldisserotto. Aprovada também
a inclusão da Dra Fernanda Barbisan como professora colaboradora. Próximo item da pauta foi a
troca de orientação da aluna Jocelene Filipin Cossetin que passará a ser orientada pela professora
Gabriela Trevisan dos Santos tendo o professor Adair Roberto Soares como coorientador. Aprovada a
solicitação.  Homologadas  a  criação  das  disciplinas:  “Ética  Aplicada  à  Pesquisa  com Animais  de
Laboratório” e “Farmacologia do Sistema Nervoso Central” que terão a professora Roselei Fachinetto
como docente responsável; “Drogas de Abuso: Aspectos Toxicológicos e Forenses – A”, tendo como
docentes responsáveis as professoras Marilise Escobar Bürger e Natália Brucker. Finalizando, foram
aprovadas  as  solicitações  de  coorientação  do  professor  Guilherme  Vargas  Bochi  para  incluir  a
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professora Gabriela Trevisan dos Santos como coorientadora da aluna Gabriele Cheiran Pereira e da
professora Ivana Beatrice Manica da Cruz para incluir a Dra. Fernanda Barbisan como coorientadora
do aluno Moisés Henrique Mastela. Aprovados os planos de estudos de Cibele Ferreira Teixeira e
Vinícia Garzella Metz. Encerrando a reunião a professora Maria Amália Pavanato comunicou que a
professora Caroline Wagner solicitou seu descredenciamento do Programa. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



ATA DA 10º REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2018

Aos vinte dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras
Gabriela  Trevisan  dos  Santos,  Natália  Brucker,  dos  professores  Bernardo  Baldisserotto,
Carlos  Fernando  de  Mello  e  das  alunas  Patricia  Rodrigues  e  Laura  Hautrive  Milanesi.
Inicialmente,  foi  aprovada  a  solicitação  do  Dr.  Matheus  Dellaméa  Baldissera  para  sua
inclusão como professor Colaborador. Aprovado também o Relatório Técnico Final da aluna
de pós-doutorado Lenise de Lima Silva e comunicada sua solicitação de descredenciamento
do Programa. A seguir  foram analisadas as sugestões recomendadas pela Comissão de
Bolsas que alteram as planilhas de seleção para o mestrado, doutorado, e pós-doutorado.
Foi debatido item a item da ata da Comissão de Bolsas Nº 02/2018, do dia 18 de dezembro
de 2019. Após algumas alterações foram aprovadas as modificações das planilhas.  Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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	Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 da professora Maria Amália Pavanato, dos professores Carlos Fernando de Mello, Mauro Schneider Oliveira e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Quelen Iane Garlet, representantes discentes . Inicialmente, foi tratado sobre o despacho ao memorando 031/2018-PPGFarm, que nega a solicitação de abertura de edital extraordinário. Ao final desta reunião será elaborado um documento reforçando a solicitação da abertura de edital extraordinário que será entregue pessoalmente ao Pró-Reitor Substituto, professor José Fernando Schlosser pela professora Marilise Escobar Bürger e pelo professor Mauro Schneider Oliveira. Após, foi comunicado sobre o PROAP 2018, que este ano totaliza R$ 55.830,28. Deste total R$ 35.830,28, serão rateados entre os docentes que enviaram o relatório para preenchimento da Plataforma Sucupira dentro do prazo e dentre estes os que tem alunos que os habilitam a inclusão na distribuição da cota, ou seja, ingresso nos dois últimos semestres no mestrado e nos quatro últimos no doutorado. Dando continuidade, foi recomendado o encaminhamento do projeto “Linalol como aditivo em rações para jundiás: crescimento e resistência bacteriana, estresse oxidativo, parâmetros metabólicos, histológicos, hematológicos e endócrinos.” a ser encaminhado para submissão ao Edital DocFix da FAPERGS de autoria da Dra. Carla Cristina Zeppenfeld e supervisionado pelo professor Bernardo Baldisserotto. A seguir, foram apreciados e aprovados os Requerimentos de Autorização para Realização de Atividade Complementar dos alunos: Alessandro Casale dos Santos, Camila dos Santos Ritter, Fernando Primitivo Romero Bordin, Guerino Bandeira Junior e Jéssica Franco Dalenogare. Após, foram aprovados os planos de Docência Orientada dos alunos: Amanda Spring de Almeida – Docência Orientada II e III; Higor Zuquetto Rosa - Docência Orientada I e II; Lisiane Conte - Docência Orientada II; Jocelene Filippin Cossetin - Docência Orientada III e IV; Talita Rodrigues – Docência Orientada I; e Vanessa Medeiros da Rosa - Docência Orientada II. Após, foi negada a solicitação feita pela professora Tatiana Emanueli para que a Dra. Sabrina Somacal seja coorientadora da aluna Lisiane Conte, porque, conforme aprovado na 8ª reunião do Colegiado do Programa no ano de 2017, as coorientações poderão ser incluídas até o 12º mês de curso para os alunos que estejam cursando mestrado e até o 24ª mês para os alunos que estejam cursando o doutorado. O próximo item da pauta foi a solicitação de prorrogação de prazo para qualificação da aluna Gabriela de Moraes Costa, durante sua licença maternidade, por motivo de saúde do bebê. Aprovada a solicitação. Posteriormente, foi aprovado o Relatório Técnico Final da aluna de pós-doutorado de Fabíola Treviziol. Aprovada também a criação da disciplina TOXICOLOGIA DOS MEDICAMENTOS, a ser ministrada pela professora Natália Brucker. Após, foi homologada a minuta do edital de seleção para ingresso no segundo semestre de 2018. Finalizando, foram aprovados os planos de estudos de: Camila dos Santos Ritter, Diéssica Padilha Dalenogare, Elisia Gomes da Silva e Gabriele Cheiran Pereira. 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 dezoito, 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 da professora Maria Amália Pavanato, Roselei Fachinetto e do professor Mauro Schneider Oliveira e da aluna Quelen Iane Garlet. Inicialmente, foi aprovada a ata 01/2018. Após, foi analisado o resultado do processo seletivo simplificado para professor visitante. Na primeira fase foram aprovados os candidatos: Jaydione Luiz Marcon e Luciano de Oliveira Garcia. Foram desclassificados os candidatos: Antonio Mataresio Antonucci, Gustavo Roberto Thome e Marcos Ferrante. Na segunda fase classificaram-se, conforme a ordem de pontuação, em primeiro lugar Luciano De Oliveira Garcia e em segundo lugar Jaydione Luiz Marcon. Os dois candidatos classificados, são servidores públicos federais, o que impossibilita contratação conforme especificado no EDITAL N. 027, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018, Processo Seletivo Simplificado Para Professor Visitante, item 14.4 É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Será solicitada abertura de novo edital. A seguir, foi aprovada a solicitação de passagem direta para o doutorado do aluno Guerino Bandeira Junior, sem conversão de bolsa, uma vez que o aluno cumpre todos os requisitos para a migração. Dando continuidade, foi aprovada a solicitação de nova prorrogação de prazo para a defesa de dissertação da aluna Gabriela da Silva Torri, por mais trinta dias, para fins de abertura do processo de defesa. Aprovados também os planos de docência orientada I e II da aluna Rafaela Castro Dornelles; docência orientada I da aluna Isadora Aguirre Rosa e docência orientada III do aluno Fernando Wendel Franco. Finalizando, foi homologada a inclusão da doutora Juliana Simioni Moraes Tondolo como aluna de Pós-Doutorado Voluntário do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, aprovada ad referendun. A aluna desenvolverá o projeto intitulado: “Modificações químicas em (1,3)(1,6) β-D-glucana extraída do micélio dePythium insidiosum e avaliação de atividades biológicas” e será supervisionada pelo professor Janio Morais Santúrio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 dos professores Mauro Schneider Oliveira, Mauro Alves da Cunha e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Karine Roversi. Inicialmente, foi aprovada a criação da disciplina DROGAS DE ABUSO: ASPECTOS TOXICOLÓGICOS E FORENSES, com carga horária de 45 horas/aulas e será ministrada pelas professoras Marilise Escobar Bürger e Natália Brucker. Após, foi comunicado que a aluna de Pós-Doutorado Geisa Sorezina Dolci, encontra-se afastada desde o mês de abril, com diagnóstico de toxoplasmose. A legislação prevê afastamento para tratamento de saúde somente em caso de gestação. Diante disso, foi dado prazo para que a aluna compareça até a próxima segunda-feira, dia 11/06/2018, caso contrário terá sua bolsa suspensa até que regularize sua situação. A seguir, foi homologada troca de orientação da aluna Cibele Ferreira Teixeira, aprovada ad referendum. A aluna era orientada pela professora Liliane de Freitas Bauermann e passará a ser orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz. Homologada também a solicitação de coorientação feita pela professora Berta Maria Heinzmann para que as alunas Isadora Aguirre Rosa e Patricia Rodrigues sejam coorientadas pelo professor Bernardo Baldisserotto. Homologado também o plano de estudos da aluna Patricia Rodrigues. Após, foi homologado o resultado do processo seletivo simplificado para professor visitante. Na primeira fase foram aprovados os candidatos: Jaydione Luiz Marcon e Luciano de Oliveira Garcia. Foram desclassificados os candidatos: Antonio Mataresio Antonucci, Gustavo Roberto Thome e Marcos Ferrante. Na segunda fase classificaram-se, conforme a ordem de pontuação, em primeiro lugar Luciano De Oliveira Garcia e em segundo lugar Jaydione Luiz Marcon. Uma vez Homologado pelo Colegiado do Programa o processo será encaminhado para homologação do Conselho do Centro de Ciências da Saúde e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para após ser encaminhada à Coordenadoria de Concursos da PROGEP para as providências cabíveis. Finalizando, foi aprovada a comissão eleitoral para eleições gerais do Programa que será constituída pelo professor Mauro Alves da Cunha, pelas alunas Caroline Azzolin Bressan e Karine Roversi e pela servidora técnico-administrativa Zeli de Maria Carvalho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e Roselei Fachinetto, do professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Quelen Iane Garlet. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no segundo de 2018. Foram aprovados no doutorado, na linha da Produção Animal: Litiérri Razia Garzon que será orientada pela professora Silvia Gonzalez Monteiro; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Michele Pereira Moreira que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira e Vinícia Garzella Metz que será orientada pela professora Camila Simonetti Pase; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Cibele Ferreira Teixeira, Moisés Henrique Mastella que serão orientados pela professora Ivana Beatrice Mânica da Cruz e Dariane Trivisiol da Silva que será orientada pela professora Tatiana Emanuelli.. No mestrado, na linha da Produção Animal: Karine Ariotti que será orientada pela professora Maria Amália Pavanato; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Diulle Spat Peres que será orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos e Fernanda Kulinski Mello que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Letícia Bernardini que será orientada pela professora Natlia Brucker. Candidata não classificada no doutorado: Thamara Graziela Flores. No mestrado não se classificaram: Aline dos Santos Padilha, Brenda Moreira dos Santos e Jessica Tadiello dos Santos. As bolsas de mestrado e doutorado disponíveis serão distribuídas conforme ordem prioritária de classificação em cada um dos Cursos. A seguir foram analisadas e aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa. A aluna Mayara Luchtmeyer de Freitas teve seu prazo de defesa prorrogado por mais seis meses e a aluna Lisiane Conte teve sua defesa prorrogada por mais quatro meses. Finalizando, foi aprovada a inclusão da Dra. Carine de Freitas Souza como aluna de Pós-doutorado sendo a mesma supervisionada pelo professor Bernardo Baldisserotto. A Dra Carine de Freitas Souza solicita também inclusão como professor voluntário. Foi negada a solicitação, tendo em vista que no momento o Programa já conta com o limite máximo de aluno de pós-doutorado como professor colaborador na Plataforma Sucupira. Levantou-se a necessidade de, futuramente criar regras para o ingresso de aluno de pós-doutorado como professor colaborador. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 da professora Maria Amália Pavanato, do professor Mauro Schneider Oliveira e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Quelen Iane Garlet. Inicialmente, foi homologada ata 04/2018. A seguir, foi aprovada a solicitação do professor Bernardo Baldisserotto para que Pedro Rene Mocha, aluno de doutorado em Ciências Agrarias da Universidad de Los Llanos (UNILLANOS), seja matriculado nas disciplinas: FSL1046-FARMACOLOGIA DA DOR e APG881-SEMINÁRIOS DE GRUPO DE DOUTORADO I. Após, foi aprovada a extensão do prazo de submissão do manuscrito da aluna de mestrado Isadora Aguirre Rosa, como comprovação de produção para fins de manutenção da bolsa de mestrado. Homologada creditação da disciplina APG998- Publicação em Revista Científica para a aluna de doutorado Heloisa Helena de Alcantara Barcellos uma vez que a aluna comprovou a publicação de um artigo em revista com fator de impacto de 1,35 ou superior, além do mínimo esperado (duas publicações) para a obtenção do título de doutor, conforme previsto na ementa da disciplina. Dando continuidade, foi homologada a inclusão da Drª. Laura Bedin Denardi como aluna de Pós-Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. A aluna desenvolverá o projeto intitulado: “Atividade de peptídeos antimicrobianos frente a bactérias e fungos de importância médica e veterinária” que será realizado com bolsa de estudos de Pós-Doutorado Junior (PDJ) sendo supervisionada pelo professor Janio Morais Santúrio. Depois, foram aprovados os planos de Docência Orientada I de: Camila dos Santos Ritter, Gabriele Cheiram Pereira, Fernanda Tibolla Viero, Gerson Fernandes de Brum e Anissa Beni; Docência Orientada II para: Fernanda Tibolla Viero, Gerson Fernandes de brum, Anissa Beni, Isadora Aguirre Rosa, Patricia Rodrigues e Talita Rodrigues; Docência Orientada III: Livia Ferraz D’Avila, Moisés Henrique Mastella, Caroline Azzolin Bressan, Cibele Ferreira Teixeira, Audrei de Oliveira Alves e Laura Hautrive Milanesi; e Docência Orientada IV para: Karina Schreiner Kisrten, Adriane Erbice Bianchini, Verônica Tironi Dias e Amanda Spring de Almeida. Homologados também os Planos de Estudos de Diulle Spat Peres, Fernanda Kulinski de Mello, Guerino Bandeira Junior, Leticia Bernardini e Michele Pereira Moreira. Homologadas as solicitações de coorientações: a professora Camila Simonetti Pase solicita que a professora Marilise Escobar Bürger seja coorientadora da aluna Vinicia Garzella Metz; a professora Marilise Escobar Bürger solicita que a Pós-Doutoranda Caren Tatiane de David Antoniazzi seja coorientadora da aluna Karine Roversi e a professora Maria Amalia Pavanato solicita que a Pós-Doutoranda Isabela Andres Finamor seja coorientadora da aluna Caroline Azzolin Bressan. Finalizando, foi definido que parte do Proap/2018 será remanejado para todos os orientadores do PPG que estejam orientando alunos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amalia Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos e Natalia Brucker, dos professores Bernardo Baldisserotto e Carlos Fernando de Mello e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Patricia Rodrigues, representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, a Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato deu as boas vindas aos novos membros do Colegiado. O único assunto da pauta foi a homologação da minuta do Edital de Seleção para ingresso no primeiro semestre de 2019. A novidade para o próximo edital é a possibilidade de que Candidatos residentes fora da sede (Santa Maria), incluindo outros Estados da Federação e Países, poderão solicitar autorização para realização das provas de Farmacologia e Inglês em uma Instituição de Ensino Superior sob a supervisão de um professor indicado pela Comissão de Seleção. A Arguição do pré-projeto de pesquisa para candidato nesta situação será feita via internet. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia Brucker, dos professores Carlos Fernando de Mello e Guilherme Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Patricia Rodrigues, representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, foram homologadas as solicitações de coorientação. A professora Gabriela Trevisan dos Santos solicitou que a pós-doutoranda Caren Tatiane de David Antonizzi seja coorientadora da aluna Diulle Spat Peres; a professora Maria Amalia Pavanato solicta que o Dr, Jaydione Luiz Marcon cooriente a aluna Karine Ariotti; a professora Ivana Beatrice Manica da Cruz solicita que a pós-doutoranda Fernanda Barbisan cooriente o aluno Marcelo Fernandes Soares. Homologado também o plano de estudos da aluna Dariane Trivisiol da Silva. O próximo assunto da pauta foi a homologação do resultado do Edital 01/2018 PNPD/CAPES. O referido edital teve apenas uma candidata inscrita, a Dra. Carine de Freitas Souza. A candidata foi desclassificada, pois, após análise da documentação enviada verificou-se que a candidata não apresentou declaração de disponibilidade de dedicação exclusiva ao PPG Farmacologia”, conforme o item “5”, subitem “f” do Edital de Processo seletivo para bolsas de pós-doutorado-PNPD/CAPES edital interno 01/2018 e Resolução 02/2005 da UFSM, na medida em que ela, em seu documento, referiu “dedicação integral” e não “dedicação exclusiva”. Além disso constava, na Instituição, matrícula ativa da candidata no curso de graduação em Farmácia, matrícula 201720904, com carga horária no presente semestre (02/2018) de 270 (duzentos e setenta) horas/aula, e matrícula no curso de doutorado em Bioquímica Toxicológica, matrícula 201860318, com carga horária de 90 (noventa) horas/aula (cópia em anexo), o que inviabiliza uma declaração de dedicação exclusiva pela candidata para o Programa de Pós-doutorado. A candidata encaminhou um pedido de reconsideração do resultado, que foi analisado pela Comissão de Bolsas. Diante da documentação apresentada, na qual a aluna apresenta o atestado de trancamento total do curso graduação, declaração da professora responsável pelas disciplinas de Docência Orientada III e IV de que a aluna terminará de ministrar as aulas até o final do mês de setembro, foi recomentado o deferimento do pedido de reconsideração nos termos apresentados pela candidata. Foi definido que para a próxima seleção o candidato não tenha matrícula em nível de pós-graduação (mestrado/doutorado) nem graduação. Definido também que os professores, para concorrer a aluno de pós-doc, escolham apenas uma linha de pesquisa. A professora Maria Amália Pavanato e o professor Carlos Fernando de Mello se abstiveram da votação. Os demais membros manifestaram-se favoráveis ao pedido de reconsideração. Homologada a aprovação da candidata Carine de Freitas Souza. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e contou com a presença dos professores Carlos Fernando de Mello, Bernardo Baldisserotto, Gabriela Trevisan dos Santos e dos alunos Matheus Dellaméa Baldissera e Patricia Rodrigues, representantes discentes de doutorado e mestrado, respectivamente. Inicialmente, o Prof. Carlos Mello relatou a participação do PPG Farmacologia no Fórum de Coordenadores da SBFTE, bem como das ações desenvolvidas pelo Fórum, incluindo uma lista de sugestões para a avaliação da CAPES e a criação do SIG-Farmaco, vinculado à rede RUTE, que permite a realização de atividades integrativas entre os PPGs em Farmacologia, como palestras e debates. O Prof. Carlos se responsabilizou por contactar o responsável no HUSM para que a UFSM participe destas atividades, que se realizam mensalmente, na terceira quarta-feira de cada mês. Foi aprovada a solicitação de Greicy Michelle Marafiga Conterato para se vincular como aluna de pós-doutorado sem bolsa junto ao PPG Farmacologia, sob orientação da Profa. Tatiana Emanuelli. Foram aprovadas as solicitações de: cadastro de professor voluntário (colaboradora) da aluna de pós-doutorado Carine de Freitas Souza; prorrogação de prazo até dezembro de 2018 para defesa de qualificação de doutorado da aluna Gabriela Moraes Costa; retificação de plano de docência orientada II da aluna Milena Fortuna. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos cinco dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos, Natália Brucker, dos professores Bernardo Baldisserotto, Carlos Fernando de Mello e da aluna Patricia Rodrigues. Inicialmente, foram homologados os resultados das solicitações de reconsideração do resultado do processo seletivo referente ao Edital 027/2018-PRPGP para ingresso no 1º semestre de 2019, nos Cursos de Mestrado e Doutorado deste Programa, analisadas pela Comissão de Seleção e registrado em ata. Após, foi homologado o resultado do processo seletivo do referido Edital. Foram aprovados no doutorado, na linha da Produção Animal: Milena Fortuna que será orientada pelo professor Leonardo José Gil Barcellos; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Higor Zuquetto Rosa que será orientado pela professora Marilise Escobar Bürger e Talita Rodrigues que será orientada pela professora Roselei Fachinetto; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Luciana de Oliveira Adolfo que será orientada pela professora Maria Amália Pavanato e Thamara Graziela Flores que será orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz. No mestrado, na linha da Produção Animal: não houve candidato classificado; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Brenda Moreira dos Santos que será orientada pelo professor Guilherme Vargas Bochi, Felipe Schmiddel que será orientado pelo professor Carlos Fernando de Mello e Karine Gabriela da Costa que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Alice da Rosa Silveira e Érica Vanessa Furlan da Rosa que serão orientadas pela professora Ana Flavia Furian, Barbara Osmarin Turra que será orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz. Candidato não classificada no doutorado: Everaldo Herz. No mestrado não se classificaram: Aline dos Santos Padilha, Izaviany dos Santos Padilha e Valquiria Guedes Perlin. As bolsas de mestrado e doutorado disponíveis serão distribuídas conforme ordem prioritária de classificação em cada um dos Cursos. A seguir, foram analisadas e aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa. A aluna Vanessa Medeiros da Rosa e o aluno Maikel Kronbauer tiveram seus prazos de defesa prorrogados por três meses. Dando continuidade, foi aprovada a inclusão do Dr. Matheus Dellaméa Baldissera como aluno de Pós-doutorado sendo o mesmo supervisionado pelo professor Bernardo Baldisserotto. Aprovada também a inclusão da Dra Fernanda Barbisan como professora colaboradora. Próximo item da pauta foi a troca de orientação da aluna Jocelene Filipin Cossetin que passará a ser orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos tendo o professor Adair Roberto Soares como coorientador. Aprovada a solicitação. Homologadas a criação das disciplinas: “Ética Aplicada à Pesquisa com Animais de Laboratório” e “Farmacologia do Sistema Nervoso Central” que terão a professora Roselei Fachinetto como docente responsável; “Drogas de Abuso: Aspectos Toxicológicos e Forenses – A”, tendo como docentes responsáveis as professoras Marilise Escobar Bürger e Natália Brucker. Finalizando, foram aprovadas as solicitações de coorientação do professor Guilherme Vargas Bochi para incluir a professora Gabriela Trevisan dos Santos como coorientadora da aluna Gabriele Cheiran Pereira e da professora Ivana Beatrice Manica da Cruz para incluir a Dra. Fernanda Barbisan como coorientadora do aluno Moisés Henrique Mastela. Aprovados os planos de estudos de Cibele Ferreira Teixeira e Vinícia Garzella Metz. Encerrando a reunião a professora Maria Amália Pavanato comunicou que a professora Caroline Wagner solicitou seu descredenciamento do Programa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezoito, 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 Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos, Natália Brucker, dos professores Bernardo Baldisserotto, Carlos Fernando de Mello e das alunas Patricia Rodrigues e Laura Hautrive Milanesi. Inicialmente, foi aprovada a solicitação do Dr. Matheus Dellaméa Baldissera para sua inclusão como professor Colaborador. Aprovado também o Relatório Técnico Final da aluna de pós-doutorado Lenise de Lima Silva e comunicada sua solicitação de descredenciamento do Programa. A seguir foram analisadas as sugestões recomendadas pela Comissão de Bolsas que alteram as planilhas de seleção para o mestrado, doutorado, e pós-doutorado. Foi debatido item a item da ata da Comissão de Bolsas Nº 02/2018, do dia 18 de dezembro de 2019. Após algumas alterações foram aprovadas as modificações das planilhas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

