
ATA 02/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 2 

Aos dezenove dias do mês março de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala 3135A, do 3 

Prédio 42, do Centro de Ciências Rurais, realizou-se mais uma reunião do Colegiado do 4 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal 5 

de Santa Maria. Estiveram presentes os docentes Tatiana Emanuelli – Presidente –, Neidi 6 

Garcia Penna, Marina Venturini Copetti, Paulo Cezar Bastianello Campagnol, Renius de 7 

Oliveira Mello, José Laerte Nörnberg e as representantes dos discentes Andrine Menna da 8 

Fontoura e Maritiele Naissinger da Silva. Dando início à reunião, a Prof. Tatiana solicitou 9 

inclusão de pauta de dois assuntos: “Apreciação de normas internas para docência orientada” 10 

e “Solicitações de mudança de orientador” Os itens foram incluídos na pauta após o item 8. 11 

Sendo assim, a Prof. Tatiana começou a seguir a pauta: 1. Apreciação da Ata 01/2018: A 12 

Ata 01/2018 foi aprovada com as seguintes corrigendas: na linha 30, onde se lê “...INDRID...” 13 

leia-se “...INGRID...”, na linha 65, onde se lê “...FRANCO...” leia-se “...FACCO...” e na 14 

linha 71, onde se lê “...abertos...” leia-se “...aberto...”. 2. Comunicações da Coordenação: A 15 

Prof. Tatiana informou aos membros do Colegiado que o discente de doutorado Rodrigo 16 

Valvassori Gindri teve aprovada pela Perícia Médica da UFSM a solicitação de seu médico 17 

para que o discente se afaste das atividades por 90 dias. Portanto, o Rodrigo teve sua defesa 18 

prorrogada por 3 meses a partir de março de 2018. 3. Homologação de Planos de Estudos: A 19 

Prof. Tatiana leu aos membros do Colegiado as solicitações de planos de estudos. Solicitação 20 

de alteração em plano de estudos aprovada Ad Referendum: MAGDA AITA MONEGO – 21 

201460337 (D). Solicitações de reformulação de planos de estudos: IHANA DE AGUIAR 22 

SEVERO – 201760674 (D); PATRÍCIA ALVES FRANCO DA FONSECA – 201660998 23 

(D). Todos os planos foram homologados. 4. Apreciação de solicitações de docência 24 

orientada: A Prof. Tatiana leu aos membros do Colegiado a solicitação de docência 25 

orientada. A solicitação foi da seguinte discente (aluno – professor responsável pela disciplina 26 

– disciplina): APG306 – Docência Orientada IV: LIDIANE VIEIRA MACHADO – Prof. 27 

Renius de Oliveira Mello – TCA1000 Bromatologia Animal. A solicitação foi aprovada. 5. 28 

Solicitação de desligamento: A Prof. Tatiana comunicou a solicitação de desligamento da 29 

discente Eduarda da Rosa Machado (201760672), orientada da Prof. Claudia Kaehler Sautter. 30 

A aluna solicitou desligamento em razão da necessidade de mudança de residência para outro 31 

Estado. O Colegiado aprovou a solicitação. 6. Plano de trabalho de professor voluntário: A 32 

Prof. Tatiana leu aos membros do Colegiado a solicitação de serviço de professor voluntário 33 

no PPGCTA da Prof. Leadir Lucy Martins Fries. O Colegiado aprovou o plano de atividades, 34 



que prevê ministrar a disciplina TCA 804 – Microbiologia Alimentar no segundo semestre de 35 

2018 e concluir a orientação das alunas Raquel Facco Stefanello e Tatiane Coden Tonetto, 36 

tendo como início dia 19 de março de 2018 e 6 horas de serviços semanais. 7. Homologação 37 

de Ad Referendum de solicitação de confirmação de vaga: A Prof. Tatiana informou aos 38 

membros do Colegiado que as candidatas MAGNÓLIA MARTINS ERHARDT (número de 39 

inscrição: 8375), e VANESSA SABRINA FAGUNDES BATISTA (número de inscrição 40 

8588), aprovadas na seleção de doutorado do PPGCTA 2018/01, e  SARAH BIANCA 41 

SOARES DA SILVA (número de inscrição: 8533), aprovada na seleção de mestrado do 42 

PPGCTA 2018/01, solicitaram confirmação de vaga fora de prazo, que foi aprovada Ad 43 

Referendum pela Coordenação, pois não haviam candidatos suplentes. Os membros 44 

homologaram a decisão. 8. Solicitação do PPGCTA para o Edital FAPERGS/CAPES 45 

03/2018 – Pró-Equipamentos: A Prof. Tatiana leu ao Colegiado as três propostas recebidas 46 

pela Coordenação: Conserto de um Ultra Freezer – Thermo Scientific (R$ 15.000,00), enviada 47 

pelo Prof. José Laerte Nörnberg; Verificação e calibração do espectrofotômetro Konica 48 

Minolta CM-700d (R$ 6.295,00), enviada pelo Prof. Renius Mello, e; Compra de uma capela 49 

de exaustão de gases em fibra de vidro (R$ 2.190,00), enviada pela Prof. Leila Queiroz 50 

Zepka. Após, análise do Colegiado, a solicitação do Prof. José Laerte para Conserto de um 51 

Ultra Freezer – Thermo Scientific (R$ 15.000,00) foi escolhida para ser submetida a 52 

FAPERGS, por tratar-se do equipamento com maior caráter multiusuário, sendo essencial 53 

para preservação de padrões analíticos e amostras de projetos de todas as linhas de pesquisa 54 

do PPGCTA. Além disso, este equipamento não está em funcionamento, prejudicando o 55 

andamento destes projetos. 9. Apreciação de normas internas para docência orientada: A 56 

Prof. Tatiana e os demais membros do Colegiado apreciaram a modificação das normas 57 

internas de docência orientada para acrescentar às normas já vigentes a regulamentação de 58 

carga horária mínima para atividades de aula teórica e prática, bem como estabelecer um 59 

calendário para envio das solicitações de docência. Após deliberação, foram propostas as 60 

novas normas internas para as disciplinas de docência orientada: 1- A disciplina de Docência 61 

Orientada é uma atividade obrigatória para alunos bolsistas. 2- A docência será de no máximo 62 

30% da carga horária total da disciplina de graduação onde ocorrerá a atividade, não podendo 63 

ultrapassar 15 horas/aula (carga horária da disciplina de docência orientada). 3- A carga 64 

horária planejada para aulas teóricas e/ou práticas deve totalizar pelo menos 50% da carga 65 

horária da disciplina de docência orientada (mínimo = 8 h). 4- O aluno deve encaminhar à 66 

coordenação do PPGCTA o formulário de Solicitação de Docência Orientada, no final do 67 

semestre anterior ao de realização de matrícula na disciplina. Prazo: 01/06 para Docências que 68 



serão realizadas no segundo semestre letivo e 01/12 para Docências que serão realizadas no 69 

primeiro semestre letivo. 5- O aluno só poderá realizar matrícula em uma disciplina de 70 

Docência Orientada após a aprovação da sua solicitação de Docência Orientada pelo 71 

Colegiado do PPGCTA. 6- Casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do PPGCTA. As 72 

novas normas foram aprovadas. 10. Solicitação de mudança de orientador: A Prof. Tatiana 73 

comunicou a solicitação da Prof. Rosa Cristina Prestes Dornelles para que a orientação da 74 

discente de doutorado Alessandra Roseline Vidal, aluna orientada do Prof. Renius Mello, 75 

fosse transferida para ela. A Prof. Tatiana também leu aos membros a solicitação da discente 76 

de doutorado Lidiane Viera Machado, aluna orientada do Prof. Renius Mello, para que fosse 77 

transferida para a Profa. Neila Richards. O colegiado aprovou ambas solicitações. 11. 78 

Assuntos Gerais: A Prof. Tatiana colocou a palavra à disposição. A discente Andrine 79 

questionou sobre a disponibilidade de acesso às atas das reuniões do Colegiado. A Prof. 80 

Tatiana informou que as atas aprovadas se encontram disponíveis no site do PPGCTA na 81 

internet. A Profa. Tatiana manifestou-se reforçando a necessidade de treinamento dos alunos 82 

de pós-graduação e iniciação científica em segurança e uso de materiais e equipamentos de 83 

laboratório para evitar acidentes e riscos a saúde dos usuários do laboratório, danos a 84 

equipamentos, e erros nos dados coletados. Como não houve manifestações, lavrei a presente 85 

ata que vai assinada pela presidente do Colegiado.86 

 


