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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 03/2018 

Data/Hora 16/03/2018 – 12h 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132. 

Presentes Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt Leal, Cristiane de 
Bona da Silva, Rosmari Hörner, Laís Engroff Sheeren. 

Pauta: 1) Edital FAPERGS/CAPES 03/2018 PRÓ-EQUIPAMENTOS; 2) Solicitação de 
credenciamento no PPGCF; 3) Alteração nos critérios de seleção do Mestrado. 

Assunto 1 Edital FAPERGS/CAPES 03/2018 PRÓ-EQUIPAMENTOS 

Discussão: O Colegiado avaliou as solicitações de aquisição e/ou reparo de equipamentos a 
serem incluídas na proposta que será encaminhada pelo Programa ao Edital 
FAPERGS/CAPES 03/2018 Pró-Equipamentos. A professora Cristiane havia 
solicitado a aquisição de um homogeneizador de alta velocidade (Ultraturrax). 
Por sua vez, a professora Melânia encaminhou o pedido de aquisição de uma 
bomba para o liofilizador. As professoras Andréa e Letícia solicitaram um 
equipamento para a produção de água ultrapura. 

Decisão: Por abranger um maior número de usuários e ser fundamental para as análises 
cromatográficas, o Colegiado aprovou o sistema de produção de água ultrapura 
para ser incluído na proposta que será encaminhada pelo Programa ao Edital 
FAPERGS/CAPES 03/2018 Pró-Equipamentos. 

Assunto 2 Solicitação de inclusão no quadro de docentes do PPGCF. 

Discussão: A Professora Sônia de Ávila Botton, do Departamento de Medicina Veterinária 
Preventiva – CCR, solicitou ao Colegiado seu credenciamento no Programa para 
atuar na área de Análises Clínicas e Toxicológicas. O seu currículo foi avaliado, 
bem como a proposta de disciplina “Tópicos em Experimentação na Pesquisa 
Científica”.  

Decisão: O Colegiado deferiu o pedido, aprovando seu credenciamento no corpo de 
docentes colaboradores do Programa. 

Assunto 3 Alteração nos critérios de seleção do Mestrado. 

Discussão: Foram discutidos novos critérios para as seleções de mestrado e doutorado 
visando captar candidatos com outras formações. A retirada da etapa 
eliminatória na seleção do mestrado foi sugerida, bem como a simplificação do 
processo de seleção com a exclusão das provas de conhecimentos específicos 
e inglês. 

Decisão: A decisão ficou para a próxima reunião do Colegiado. 


