
ATA 02/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 2 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na 3 

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

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

Universidade Federal de Santa Maria. Estiveram presentes os docentes Tatiana Emanuelli – 6 

Presidente –, Marina Venturini Copetti, Renius de Oliveira Mello, Claudia Kaehler Sautter, 7 

Paulo Cezar Bastianello Campagnol, Cristiano Ragagnin de Menezes, José Laerte Nörnberg e 8 

as representantes dos discentes Stephanie Reis Ribeiro e Bruna Lago Tagliapietra. Dando início 9 

à reunião, a Profa. Tatiana solicitou inclusão de pauta de dois assuntos: “Solicitação de inclusão 10 

de coorientador” e “Consulta sobre inclusão de dois coorientadores para um discente”. Os novos 11 

itens foram definidos como item 11 e item 12 respectivamente, sendo que os demais itens foram 12 

ajustados para adequar a ordem de enumeração da pauta. Sendo assim, a Profa. Tatiana 13 

começou a seguir a pauta: 1. Apreciação da Ata 01/2019: A Ata 01/2019 foi aprovada sem 14 

corrigendas. 2. Comunicações da Coordenação: A Profa. Tatiana trouxe ao Colegiado as 15 

informações a respeito de decretos federais emitidos recentemente e que afetam o futuro das 16 

IES. Comunicou que, segundo informado em reuniões colegiadas e de conselhos, houve novo 17 

corte no orçamento do MEC (25%) o que afetará o orçamento da UFSM, não haverá concurso 18 

de TAEs num futuro próximo, que houve a proibição de criação de comissões, comitês, núcleos 19 

e grupos de trabalhos que não estão previstos no Estatuto/Regimento das Instituições, que todas 20 

as informações divulgadas no site da UFSM passarão obrigatoriamente pelo domínio gov.br e 21 

que haverá a extinção das Funções Gratificadas (FG-4 a FG-7). Comunicou ainda que está 22 

tramitando no Congresso Federal uma proposta de extinção de Cursos de Graduação para os 23 

quais o número de concluintes é inferior a metade do número de ingressantes, o que afetaria 24 

grandemente a UFSM e todas as IES brasileiras. A Prof. Tatiana também informou que a 25 

PRPGP ainda não disponibilizou o recurso PROAP, de modo que ainda não é possível utilizar 26 

os recursos para compra de produtos via registro de preço ou almoxarifado. Informou por fim, 27 

que foi aprovada no final de março, pelo Conselho Técnico Cientifico da Educação Superior 28 

(CAPES) a nova sistemática de classificação de livros proposta pelo GT “Qualis Livro”, que 29 

será utilizada na próxima avaliação Quadrienal CAPES. 3. Apreciação de Planos de Estudos: 30 

A Profa. Tatiana leu aos membros do Colegiado as solicitações de planos de estudos. 31 

Solicitações de alteração em planos de estudos: Doutorado/Apreciação: JUCIANE PROIS 32 

FORTES – 201760675. Mestrado/Apreciação: CAMILA SANT’ANNA MONTEIRO – 33 

201960673, CLÁUDIA ROSÉLI FAGUNDES MAFALDO – 201960693, e JÉSSICA 34 



GONÇALVES LEMOS – 201960831. Solicitações de novos planos de estudos: 35 

Doutorado/Apreciação: DÉBORA PIOVESAN DE MORAES – 201960131. 36 

Mestrado/Apreciação: ANDRIELI STEFANELLO – 201960693. Todos os planos foram 37 

aprovados e homologados. 4. Apreciação de solicitações de prorrogação de prazo de defesa:  38 

A Profa. Tatiana leu aos membros as solicitações de prorrogação de prazo de defesa de trabalhos 39 

de conclusão. Exame de qualificação/Apreciação: JULIA BARANZELLI – 201760460 – 6 40 

meses a partir de março de 2019. Dissertação/Apreciação: ROBERSON PAULETTO – 41 

201760069 – 3 meses a partir de junho de 2019. Todas as solicitações foram homologadas e 42 

aprovadas pelo Colegiado. 5. Afastamento para tratamento médico: A Profa. Tatiana 43 

apresentou aos membros do Colegiado o processo NUP 23081.035777/2018-75, que requer 44 

regime de exercícios domiciliares para a discente BRUNA GRESSLER MILBRADT 45 

(201670207) até o fim do primeiro semestre de 2019, com o parecer da Perícia Oficial em Saúde 46 

da UFSM. O Colegiado homologou o regime de exercícios domiciliares e aprovou a 47 

prorrogação de defesa pelo tempo que constar no processo. A Prof. Tatiana também mostrou 48 

aos membros o processo NUP 23081.001419/2019-40, que requer regime de exercícios 49 

domiciliares para a discente FRANCIELLE TROMBETTA (201470146) por 90 dias a partir 50 

de 11/04/2019. O Colegiado homologou o regime de exercícios domiciliares e aprovou a 51 

prorrogação de defesa por 90 dias a partir de 11/04/2019. 6. Solicitação de troca de 52 

orientador: A Prof. Tatiana leu aos membros a solicitação do discente de doutorado 53 

DOUGLAS PEDRO (201870287) para troca de orientação do Prof. Renius de Oliveira Mello 54 

para o Prof. Paulo Cezar Bastianello Campagnol. O Colegiado aprovou a solicitação, 55 

condicionada ao envio, por parte do discente Douglas para o Prof. Renius, dos dados originais 56 

do experimento (fichas/formulários, planilhas, arquivos, etc.) o qual foi parcialmente conduzido 57 

pelo aluno Douglas no período de orientação do Prof. Renius. 7. Edital PAEC 2019: A Profa. 58 

Tatiana informou aos membros do Colegiado sobre a consulta da PRPGP aos Cursos que 59 

desejam ofertar vagas para ingresso de alunos através do Edital PAEC 2019 (Edital OEA-60 

GCUB n. 001/2019). Este Edital tem por objetivo selecionar candidatos para preenchimento de 61 

vagas oferecidas pelas Universidades brasileiras associadas ao Grupo Coimbra de 62 

Universidades Brasileiras (GCUB) para receber candidatos estrangeiros para realização de 63 

mestrado ou doutorado no Brasil. A condição para participação é o Curso reservar bolsa da sua 64 

cota de bolsas DS-CAPES para o candidato a ser recebido. A Prof. Tatiana deu vistas ao 65 

Colegiado do edital recebido. Após análise, o Colegiado decidiu aderir ao Edital, fomentando 66 

assim uma ação de internacionalização, disponibilizando 1 cota de bolsa de mestrado, por dois 67 

anos, com início em 03/2020. 8. Escolha da Comissão de Consulta para sucessão da 68 



Coordenação (mandato até 04/07/2019): A Profa. Tatiana comunicou ao Colegiado que em 69 

04/07/2019 chega ao fim o mandato da atual Coordenação do PPGCTA e solicitou que fossem 70 

definidos nomes para a Comissão de Consulta que será encarregada de organizar os trâmites 71 

para escolha do novo coordenador e do novo coordenador substituto. Após análise, os nomes 72 

indicados para a Comissão foram: Profa. TATIANA EMANUELLI – 2087904 (Presidente), 73 

Prof. RENIUS DE OLIVEIRA MELLO – 1543860 (representante docente), VINICYUS 74 

MOURÃO MONTEIRO GUILLET – 2268904 (representante técnico-administrativo) e 75 

STEPHANIE REIS RIBEIRO – 201870106 (representante discente). 9. Comissão de 76 

avaliação para Prêmio Capes – Tese: A Prof. Tatiana comunicou aos membros que estão 77 

abertas as inscrições para o Prêmio Capes de Tese 2019. Como o PPGCTA somente indicará 78 

um trabalho, será necessária a formação de uma Comissão de Avaliação interna. Após análise, 79 

o Colegiado indicou os seguintes nomes para a Comissão de Avaliação para o Prêmio Capes 80 

2019 – Tese: Prof. PAULO CEZAR BASTIANELLO CAMPAGNOL – 1799532 (Presidente), 81 

Prof. CRISTIANO AUGUSTO BALLUS – 2269508, Profa. MARINA VENTURINI 82 

COPETTI – 1716521 e STEPHANIE REIS RIBEIRO – 201870106. 10. Edital de seleção para 83 

promoção antecipada para o doutorado: A Profa. Tatiana informou ao Colegiado sobre a 84 

necessidade de definir as informações que serão publicadas no próximo edital de seleção para 85 

promoção antecipada do mestrado para o doutorado. Após análise, foi definido que as notas de 86 

avaliação respeitarão os seguintes pesos: 75% para Currículo Vitae e 25% para histórico 87 

escolar. O edital será baseado nas normas de migração aprovadas pelo Colegiado do PPGCTA 88 

em 17/12/2018, ficará aberto durante o período de 03/05/2019 a 30/06/2019 e disponibilizará 89 

duas vagas para a promoção antecipada. O julgamento dos candidatos será realizado pela 90 

Comissão Científica do PPGCTA. 11. Solicitação de inclusão de coorientador: A Profa. 91 

Tatiana leu aos membros do Colegiado a solicitação do Prof. Roger Wagner para que a Prof. 92 

Ionara Regina Pizzutti fosse incluída como coorientadora de sua orientada INGRID DUARTE 93 

DOS SANTOS (201770277). O Colegiado aprovou a solicitação. 12. Consulta sobre inclusão 94 

de dois coorientadores para um discente: A Profa. Tatiana trouxe aos membros um 95 

questionamento sobre a possibilidade de inclusão de dois coorientadores para um mesmo 96 

discente. Após análise dos membros, foi decidido que anteriormente à decisão, será realizada 97 

uma consulta para a PRPGP, para verificar o entendimento da CAPES sobre o assunto, para 98 

evitar prejuízo na avaliação do PPGCTA. 13. Assuntos Gerais: A Profa. Tatiana colocou a 99 

palavra à disposição. O Prof. Cristiano Menezes comentou que há muitos problemas nas 100 

tramitações dos projetos junto ao GAP. A Profa. Marina Copetti questionou o motivo de 101 

Bolsistas de Produtividade do CNPq não poderem concorrer ao Edital FIPE/UFSM. Como não 102 



houve mais manifestações, Vinicyus Mourão Monteiro Guillet lavrou a presente ata, que vai 103 

assinada pela presidente do Colegiado. 104 

 

 

 

 

 


