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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 14/2016 

Data : 09/09/2016 – 13h30min 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132 

Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt Rosa Leal, Scheila Rezende 

Schaffazick, Sydney Hartz Alves, Melânia Palermo Manfon e Mariana Heldt Motta. 

Pauta: 1) 1) Vagas seleção Mestrado e Doutorado; 2) Revisão do edital de seleção Mestrado e 

Doutorado; 3) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Vagas seleção Mestrado e Doutorado 

Discussão: Foram avaliados os pedidos de solicitação de vagas, após consulta aos critérios vigentes. 

Decisões: A análise dos pedidos de vagas e critérios vigentes resultou no total de 22 vagas para 

mestrado (M) e 6 vagas para doutorado (D), a serem ofertadas na seleção de dezembro/2016, 

distribuídas entre os professores do Programa, como segue: Daniela Bitencourt Rosa Leal (1 

M), José Edson Paz da Silva (1 M), Marli Matiko Anraku de Campos (1 M, 1 D), Priscila de 

Arruda Trindade (1 M),  Rafael Noal Moresco (1 M), Roberto Christ Vianna Santos (2 M, 1 

D), Rosmari Horner (2 M, 1 D), Sydney Hartz Alves (1 M);  Andréa Inês Horn Adams (2 

M), Bernardo Almeida Iglesias (1 M), Cristiane de Bona da Silva (3 M), Leandro Machado 

de Carvalho (1 M), Letícia Cruz (2 M, 1 D),  Liliane de Freitas Bauermann (1 M, 1 D) e  

Melânia Palermo Manfron (2 M, 1 D). A vaga de doutorado solicitada pela professora Dra. 

Carine Viana Silva foi indeferida pelo não atendimento ao critério de publicações associadas 

às orientações já realizadas no Programa. As vagas solicitadas pelo professor Dr. Roberto 

Christ Vianna Santos foram reduzidas, de modo que das três vagas solicitadas para o 

mestrado foram concedidas duas, e das duas vagas solicitadas para o doutorado foi concedida 

uma. 

Assunto 2 Revisão do edital de seleção Mestrado e Doutorado 

Discussão: Foi discutida a possibilidade de mudança dos critérios de avaliação para a seleção de 

Mestrado, assim como definidas as datas da seleção de Mestrado e Doutorado. 

Decisão: Decidiu-se manter o modelo de seleção adotado na seleção anterior (junho/2016). Dessa 

forma, os itens avaliados seguirão com os pesos: Prova teórica (4,0 pontos); Prova de inglês 

(2,0 pontos); Currículo (3,0 pontos); Entrevista (1,0 ponto). As provas teóricas e de inglês 

são de caráter eliminatório, sendo que o candidato deverá apresentar número de acertos  

50% em cada uma delas para passar pela avaliação do currículo e entrevista. O único ponto 

alterado em relação à seleção anterior foi a nota mínima para aprovação, tendo sido 

estabelecido que serão aprovados candidatos que atingirem nota final  5,0. Definiu-se a 

semana de 5 a 9 de dezembro como data para a seleção.  

Assunto 3 Assuntos Gerais 

Discussão: Adendo ao edital PPGCF nº 05/2016 -  Doutorado Sanduíche- PDSE 

Decisão: A fim de atender o adendo ao Edital PDSE divulgado pela CAPES, será realizada retificação 

do Edital Interno para bolsa PDSE. De acordo com a nova determinação, para participar do 

Edital o discente deverá ter obtido aprovação no exame de qualificação ou estar regularmente 

matriculado e ter cursado, no mínimo, 12 meses do programa, no momento da inscrição. 

Discussão: Em resposta ao memorando encaminhado em julho/2016 por parte dos discentes, com 

questionamentos inerentes à concessão de bolsas e ao regulamento do Programa, foi 

elaborado memorando de resposta, o qual foi submetido à apreciação do Colegiado.   

Decisão: Aprovado pelo colegiado. 


