
ATA 07/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 2 

Aos quinze dias do mês setembro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, 3 

na sala 3135A, do Prédio 42, do Centro de Ciências Rurais, realizou-se mais uma 4 

reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos 5 

Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. Estiveram presentes os docentes 6 

Tatiana Emanuelli – Presidente –, Cristiano Ragagnin de Menezes, José Laerte 7 

Nörnberg, Neidi Garcia Penna, Paulo Cezar Bastianello Campagnol e Renius de 8 

Oliveira Mello e a representante dos discente Andrine Menna da Fontoura. Dando início 9 

à reunião, a Prof. Tatiana solicitou inclusão de pauta do assunto “Edição do Edital de 10 

seleção de ingresso para 2018/01”. Esse assunto passou a ser o número 7 da pauta, 11 

passando o assunto número 7 da pauta original a ser o item 8. Sendo assim, a Prof. 12 

Tatiana começou a seguir a pauta: 1. Apreciação da Ata 06/2017: A Ata 06/2017 foi 13 

aprovada com as seguintes corrigendas: na linha 101 onde se lê “...Ad referendum...” 14 

leia-se “...Ad referendum...” e; na linha 105 onde se lê “...laboratório destinado...” leia-15 

se “...laboratório, Sala 3213, destinado...”. 2. Comunicações da Coordenação: A Prof. 16 

Tatiana informou aos membros do Colegiado que no resultado preliminar de avaliação 17 

do CNPq foi aprovado o projeto de financiamento para a realização do 2º Workshop de 18 

Compostos Bioativos & Qualidade de Alimentos no primeiro semestre de 2018, na 19 

UFSM. Informou ainda que a UFSM está preparando edital para realização de 20 

revalidação de diplomas e o PPGCTA foi questionado sobre qual seria a quantidade de 21 

diplomas que poderiam ser analisados. A Prof. Tatiana comunicou que o PPGCTA se 22 

colocou à disposição para a realização de uma revalidação de diploma de mestrado 23 

neste segundo semestre de 2017, e a partir de 2018 para a revalidação de um diploma de 24 

doutorado e um de mestrado por ano. 3. Homologação de Planos de Estudos:  A Prof. 25 

Tatiana leu ao Colegiado a solicitação de reformulação de Plano de Estudos da seguinte 26 

discente: IHANA DE AGUIAR SEVERO – 201760674 (D). Leu ainda a solicitação de 27 

novo Plano de Estudos da seguinte discente: ANDRÊSSA SILVA FERNANDES – 28 

201770168 (D). Ambos foram homologados. 4. Apreciação da solicitação de 29 

credenciamento da Prof. Ionara Pizzutti: A Prof. Tatiana leu a solicitação da Prof. 30 

Ionara Regina Pizzutti para credenciamento no PPGCTA. Foi analisada a produção 31 

científica e experiência de orientações da proponente, bem com informações sobre a 32 



infraestrutura de pesquisa e convênios internacionais estabelecidos pelo grupo de 33 

pesquisa no qual a Profa. Ionara atua. A docente possui atuação regular de pesquisa em 34 

área afim com a do Programa (Análise resíduos de contaminantes em alimentos), tendo 35 

publicado, no período de 2015 a 2017, 3 artigos em periódicos classificados como A1 e 36 

4 artigos em periódicos classificados como A2, de acordo com o novo Qualis da área de 37 

Ciência de Alimentos, divulgado pela CAPES no final de 2016 (Classificação de 38 

Periódicos Quadriênio 2013-2016). Este número de publicações (2,33 artigos 39 

A1+A2/ano) é bem superior a média do PPGCTA para o quadriênio 2013/2016, que foi 40 

de 1,23 artigos A1+A2/docente permanente/ano. Após análise dessas informações, os 41 

membros do colegiado decidiram por aprovar o credenciamento da Prof. Ionara Regina 42 

Pizzutti, do Dept. de Química da UFSM como docente permanente do Programa, 43 

devendo a mesma atuar em atividades de orientação, pesquisa e ensino no Programa, de 44 

acordo o Regulamento Interno do mesmo. 5. Apreciação de solicitação do Prof. 45 

Cristiano Ballus: A Prof. Tatiana informou ao Colegiado a solicitação do Prof. 46 

Cristiano Augusto Ballus para recebimento da cota PROAP referente a sua orientada 47 

Victória Perceval Soares, a qual era orientada da Prof. Neila Richards, porém solicitou 48 

alteração para ser orientada pelo Prof. Cristiano Augusto Ballus no mês de maio de 49 

2017. O Colegiado aprovou a solicitação do Prof. Cristiano e o Programa 50 

disponibilizará R$ 909,60, equivalente a uma cota de PROAP de 2017, da parcela 51 

destinada à coordenação. 6. Apreciação de solicitação de repasse de recursos para a 52 

Revista Ciência Rural: A Prof. Tatiana informou aos membros a solicitação de apoio 53 

financeiro da Revista Ciência Rural. O Colegiado apreciou o pedido e decidiu pela 54 

transferência de R$ 1.000,00 da Coordenação em favor da Revista. 7. Edição do Edital 55 

de seleção de ingresso para 2018/01: A Prof. Tatiana informou aos membros do 56 

Colegiado que, para evitar má interpretação do edital, foi feita edição no item 12.4.3 da 57 

minuta do Edital. O Colegiado aprovou a edição da minuta. 8. Assuntos Gerais: A 58 

Prof. Tatiana colocou a palavra à disposição. O Prof. Cristiano Menezes pediu a 59 

palavra. Ele solicitou para que na carta de aceitação enviada para a Prof. Ionara Regina 60 

Pizzutti seja detalhado os motivos de aceitação, dentre eles a análise do currículo e a 61 

nova classificação de Periódicos da CAPES. Como não houve manifestações, lavrei a 62 

presente ata que vai assinada pelo presidente do Colegiado.63 

 


