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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO  nº 04/2016 

Data : 01/04/2016 – 10h15min 

Local: Secretaria do PPGCF, sala 1132 

Presentes: Letícia Cruz, Andréa Inês Horn Adams, Daniela Bitencourt Rosa Leal, Melânia Palermo Manfron, Scheila 

Rezende Schaffazick, Sydney Hartz Alves e Luana Mota Ferreira. 

Pauta: 1) Avaliação das solicitações de vagas no edital de seleção de mestrado e doutorado 2016/2; 2) Seleção de 

bolsas de mestrado; 3) Alteração dos critérios de seleção para o mestrado; 4) Solicitação de co-orientação; 5) 

Solicitação de credenciamento no Programa; 6) Assuntos gerais. 

Assunto 1 Avaliação das solicitações de vagas no edital de seleção de mestrado e doutorado 2016/2 

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

Decisões: Todas as solicitações foram deferidas, resultando num total de 12 vagas para mestrado e 4 vagas para 

doutorado, a serem ofertadas na seleção de julho/2016. Cada um dos seguintes professores ofertará uma vaga 

de mestrado: Andréa Inês Horn Adams, Carine Viana Silva, Denise Bohrer do Nacimento, Letícia Cruz, 

Liliane de Freitas Bauermann, Melânia Palermo Manfron, Sérgio Luiz Dalmora, José Edson Paz da Silva, 

Rafael Noal Moresco, Roberto Christ Vianna Santos, Sydney Hartz Alves e Thissiane de Lima Gonçalves 

Bernasconi. Cada um dos seguintes professores ofertará uma vaga de doutorado: Denise Bohrer do 

Nascimento, Melânia Palermo Manfron, José Edson Paz da Silva e Sydney Hartz Alves. 

Assunto 2 Seleção de bolsas de mestrado 

Discussão: Discutiu-se a possibilidade de permitir que os mestrandos participem da seleção de bolsas ao ingressarem no 

Programa, mesmo que ainda não estejam formalmente matriculados.  

Decisão: Decidiu-se permitir que mestrandos ainda não formalmente vinculados ao PPG participem da seleção. 

Adicionalmente, foi decidido que o resultado da seleção de mestrado será usado para distribuir parte das bolsas 

disponíveis no período. Para a próxima seleção, 50% das bolsas disponíveis serão concedidas aos primeiros 

colocados. O tempo de vigência da bolsa permanece 18 meses. 

Assunto 3 Alteração dos critérios de seleção para o mestrado 

Discussão: Objetivando aprimorar o processo seletivo, no sentido de valorizar o domínio de conteúdo teórico do curso, e 

considerando que a colocação na seleção será utilizada para distribuir parte das bolsas de mestrado do 

Programa, foram sugeridas a alteração dos pesos de cada item avaliado no processo seletivo e a redução do 

conteúdo da prova teórica. 

Decisão: Após discussões, os seguintes pesos foram estabelecidos para cada item de avaliação: Currículo (3); Prova 

teórica (4); Prova de inglês (2); Entrevista (1). Ficou decidido que as provas teóricas e de inglês serão 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. Será aprovado o candidato que atingir nota final  6,0, 

critério que já vinha sendo adotado em seleções anteriores. O conteúdo programático foi revisto e será reduzido 

após consulta aos docentes do PPGCF. 

Assunto 4 Solicitação de inserção de co-orientação. 

Discussão: O professor Dr. Sydney Hartz Alves solicitou a inclusão do professor Dr. Bernardo Almeida Iglesias como co-

orientador da mestranda Fernanda Baldissera Piasemtin. 

 Decisão: A solicitação foi deferida. 

Assunto 5 Solicitação de credenciamento  

Discussão: O professor Dr. Bernardo Almeida Iglesias solicitou ao Colegiado o seu credenciamento como orientador de 

mestrado. 

Decisão: A decisão ficou para a pauta da próxima reunião, após conversa da coordenação com o professor solicitante. 

Assunto 6 Assuntos gerais. 

Discussão: A professora Letícia Cruz levou ao Colegiado a manifestação informal do professor Dr. José Edson Paz da 

Silva quanto aos critérios estabelecidos para concessão de vagas em edital de seleção.  

Decisão: O Colegiado ratificou os critérios previamente estabelecidos.  

Discussão: Homologação do Plano de Estudos dos seguintes alunos: Fernanda Aguirre Carvalho, Danielly da Costa Silva, 

Laís Engroff Scheeren, Carolina Bolsoni Dolwitsch, Roberta Filipini Rampeloto, Jaqueline Bandeira Rubenick, 

Iuri de França Bonilha, Silvino Sasso Robalo, Fabiane Rodrigues e Sabrina Fontana de Andrade. 

Decisão: Os planos de estudos foram aprovados. 

Discussão: Homologação da Banca dos seguintes alunos: João Felipe Peres Rezer e Viviane Cecilia Kessler Nunes 

Deuschle. 

Decisão: Ambas as bancas foram aprovadas. 


