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INFORMES DA DIREÇÃO 

 Informações Referentes à Alteração de Férias Agendadas 

1 – Quando a alteração das férias for realizada anteriormente ao fechamento da folha, o que ocorre 

normalmente no dia 5 do mês anterior (Ex.: Férias de 10 a 25/08, fechamento da folha dia 05/07), a alteração 

deve ser feita via sistema SIGEPE. 

2 – Quando a alteração for realizada posteriormente ao fechamento da folha, até o final do mês anterior ao 

de início das férias (Ex.: Férias de 10 a 25/08, até 31/07), a alteração é feita pelo SEI, através do formulário 

“PROGEP - Formulário de Alteração de Férias (novo)”, devendo o início das férias ocorrer dentro do mês 

anteriormente programado. Após preenchido e assinado o formulário, este deve ser encaminhado para a 

chefia imediata que assina e encaminha à direção da FAEM para assinar e, após, envia para o Núcleo de 

Benefícios (NUB).   

3 – Quando iniciado o período de férias, a interrupção deve ser feita via SEI, através do formulário específico 

“PROGEP - Interrupção de Férias”, e encaminhada a chefia imediata que assina e encaminha à direção da 

FAEM, que após a assinatura enviará ao Gabinete do Reitor. Se o requerente tiver outra parcela de férias 

programada, o período interrompido deverá ser remarcado para data anterior à parcela já programada. A 

interrupção deverá ser feita após um dia de gozo das férias. Ainda, segundo o "Art. 80 da Lei 8.112 de 11 de 

dezembro de 1990, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção 

interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela 

autoridade máxima do órgão ou entidade". Caso a interrupção seja decorrente de uma medida excepcional, 

faz-se necessária a apresentação de justificativa plausível para o seu deferimento e que embase o não pedido 

de alteração de férias em período hábil.  

 



 

 

II Encontro do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia de Sementes 

Aconteceu de 25 a 29 de junho o Segundo encontro do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia de 

Sementes. Este curso é oferecido desde a década de 1980, já tendo sido treinados centenas de profissionais de 

todas as regiões do Brasil e de diversos países sul-americanos. Esta turma é composta por profissionais que atuam 

no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pará. O encontro foi extremamente 

proveitoso, podendo ser sintetizado pelo depoimento de um dos alunos “..muito bom trocar experiências com RT’s 

de sementeiras de todo o Brasil e aprender com professores em um curso referência em sementes no Brasil inteiro,...”. 

 
 

Servidor da FAEM participa de Defesa de Doutorado na UFSM 

A Convite do Programa de Pós Graduação em Agronomia da UFSM, o Eng. Agr. Géri Eduardo Meneghello 

participa de banca de defesa de Doutorado de Tiéle Stuker Fernandes. A tese intitulada ÁCIDO SALICÍLICO EM 

SEMENTES DE FEIJÃO E TOLERÂNCIA DE PLÂNTULAS AO ESTRESSE POR BAIXA TEMPERATURA apresenta 

contribuições significativas para o manejo desta cultura sob o estresse abiótico do frio. 

A banca examinadora estava composta pelos seguintes avaliadores: Ubirajara Russi Nunes, Dr. (UFSM - 

Presidente e Orientador); Luciane Almeri Tabaldi, Dra. (UFSM); Nilson Matheus Mattioni, Dr. (UFSM); Nádia Canali 

Lângaro, Dra. (UPF); Géri Eduardo Meneghello, Dr. (UFPel). 

 

Professor Antonio Costa de Oliveira ministra curso na Indonésia 

O professor Antonio Costa de Oliveira da FAEM esteve em Jacarta, Indonésia como expert da FAO/IAEA 

(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura / Agência Internacional de Energia Atômica), 

para falar sobre melhoramento de arroz para tolerância a estresses abióticos. O professor ministrou cursos no Center 

for lsotopes and Radiation Application (CIRA), da Agência de Energia Nuclear da República da Indonésia (BATAN). 

O curso foi realizado entre os dias 16 e 20 de julho de 2018. 



 

Qualificação de Espaços Físicos da FAEM 

 Secretaria Geral: Reestruturação do espaço para a sala da nova Secretaria Geral da FAEM. 

  

 Reestruturação do espaço de permanência dos alunos próximo à biblioteca da FAEM: 24 cadeiras novas e um 

total de 8 mesas de apoio. 

 

Nota de falecimento – Tonilar Cruciel Afonso (Laco) 

É com pesar que comunicamos o falecimento de seu servidor Tonilar Cruciel Afonso, conhecido como “Laco. 

Mestre de Edificações e Infraestrutura ligado à FAEM, Laco era envolvido em diversas pautas vitais da comunidade 

universitária, especialmente do Campus Capão do Leão. 

O servidor foi extremamente engajado na comissão que garantiu a federalização das vias de acesso ao 

Campus Capão do Leão e à Estação Experimental de Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. Além disso, era 

ativo também nos processos democráticos da UFPel. 



 

 Corredor dos Departamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Ciências Sociais Agrárias: Capitaneado pelo 

Departamentos de Ciências e Tecnologia de Alimentos, com apoio do Departamento de Ciências Sociais Agrárias. 

 

Curso Avançado Sobre Avaliações e Qualidade de Arroz 

Acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto, sob organização do Labgrãos da FAEM, o Curso Avançado Sobre 

Avaliações e Qualidade de Arroz. O curso terá uma carga horária de 16 horas, onde serão abordados os seguintes 

tópicos: 

• Qualidade de arroz da genética ao consumo 

• Fatores que interferem na qualidade de arroz 

• Análises convencionais de determinação da qualidade de arroz (teórico + prática) 

• Análises avançadas de determinação da qualidade industrial e de consumo do arroz (teórico + prática) 

• Características estruturais da amilose e da amilopectina (prática em laboratório para caracterização de 

cultivares - uso de texturômetro e de métodos que utilizam amostra reduzida para avaliar qualidade de cocção) 

• Proteínas do arroz e seus efeitos na qualidade de cocção 

• Avaliação sensorial de arroz 

Para participar do curso é necessário um investimento de R$ 900,00 (o pagamento pode ser parcelado em 

até duas vezes). Mais informações e inscrições: atendimento@labgraos.com.br 



 
 

Aluno da FAEM recebe reconhecimento por desempenho em estágio na University of 

Tennessee 

A FAEM, através do prof. Edinalvo Camargo, recebeu com grande satisfação uma carta do prof. Jim 

Brosnan, diretor do Weed Diagnostics Center da University of Tennessee, referente ao ótimo desempenho no 

estágio do curso de graduação em Agronomia da FAEM do aluno Gabriel Vogel. O aluno concluiu 600 horas de 

estágio na referida universidade, na cidade de Knoxville, Tennessee. Durante este período, Gabriel pode trabalhar 

com o controle de plantas daninhas em diversos tipos de gramados, como os utilizados em campos de golfe, 

campos de atletismo, entre outros. “Foi um prazer receber o Gabriel no nosso programa durante seu estágio. Todos 

os membros da nossa equipe encontraram nele um grande trabalhador e um estudante altamente motivado, com 

uma paixão não apenas pela Agronomia como também pelo aprendizado da língua inglesa” declarou o professor 

Jim Brosnan, que acrescentou: “Mudar-se para um país diferente, comunicar-se em um idioma novo e aclimatar-se 

a uma nova cultura não são tarefas fáceis. Pessoalmente, eu admirei como o Gabriel enfrentou estas dificuldades 

sem grandes problemas, enquanto estava imerso nas atividades do dia a dia das nossas pesquisas de uma maneira 

eficiente e efetiva”. 

 



 

UFPel contará com transporte para o Campus Capão do Leão com frota própria 

De http://portal.ufpel.edu.br/: 

O que parecia impossível acaba de tornar-se realidade: já estão em Pelotas os dez ônibus adquiridos pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para garantir o transporte de apoio aos estudantes também ao Campus Capão 

do Leão. O serviço começa a operar no dia 16 de agosto, quando inicia o segundo semestre de 2018. 

Reivindicação antiga dos estudantes e compromisso assumido pela atual gestão da Universidade, a aquisição de 

frota própria para realização desse serviço seguiu um processo de estudos de viabilidade que respeitou três etapas. 

Na primeira fase, obteve-se junto à METROPLAN a confirmação da legalidade de a UFPel transportar seus 

estudantes de Pelotas para o Capão do Leão. A segunda fase envolveu a realização de teste da linha, a fim de obter 

informações sobre duração do trajeto, consumo de combustível, quantidade de veículos necessários para atender a 

demanda e logística em geral. Finalmente, a terceira fase foi a redação do termo de referência que embasou o processo 

licitatório que se concluiu com o recebimento dos coletivos. 

Os dez veículos adquiridos vão melhorar sensivelmente a qualidade do transporte de apoio dos estudantes, tanto 

na cidade de Pelotas como para o Capão do Leão. Entre as melhorias estão a ampliação dos horários, a oferta de veículos 

mais qualificados, motoristas capacitados para o transporte de estudantes e a ocupação dos ônibus dentro das regras 

para evitar a superlotação. 

A linha para o Capão do Leão partirá da Cotada, passará pelo Lyceu, depois Famed e, finalmente, chegará ao 

campus Capão de Leão, com saídas em três horários: às 7h, às 7h10min e às 7h20min da manhã. Um ônibus sairá 

diariamente do Capão para o Centro Agropecuário da Palma às 8h, às 10h, às 13h30min e às 15h30min, em viagens de 

ida e volta. 

O investimento na frota de transporte foi de R$ 1,4 milhão, e os custos mensais com 14 motoristas e manutenção 

é de cerca de R$ 88 mil do orçamento de custeio. Os ônibus têm capacidade para 46 passageiros sentados e 15 em pé. 

 

Segundo a direção da FAEM, com o início do funcionamento das linhas, será submetido ao CD FAEM a proposta 

de início das aulas às 08:00 horas.  

http://portal.ufpel.edu.br/


 

O XIII Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul e o III Seminário Mercosul da Cadeia da 

Madeira 

O XIII Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul e o III Seminário Mercosul da Cadeia Madeira serão 

realizados no auditório da CIC, em Nova Prata, nos dias 24, 25, 26 e 27 de setembro, tendo como público-alvo participantes 

de Instituições de Ensino Superior, de Pesquisa e de Fomento Florestal, Técnicos e Especialistas ligados à área florestal, 

Empresas Florestais, Órgãos e Entidades Federais, Estaduais e Municipais, Produtores Rurais, Cooperativas, Sindicatos, 

Federações, Organizações não Governamentais, Associações Profissionais e demais Organizações relacionadas com o 

setor florestal e com a cadeia madeira. 

Esta edição terá como tema a "Floresta e a Amazônia". A escolha do tema decorre da importância da Floresta 

Amazônica para o Brasil e para a América Latina, por ser a maior área de floresta tropical do mundo, representar cerca de 

50% das florestas do Brasil, pela grande biodiversidade desse bioma, pelo crescente desmatamento na região, pelas 

dificuldades dos órgãos ambientais em controlar o uso e ocupação desse patrimônio florestal e pela ameaça à sua 

conservação. 

O XIII Congresso Florestal Estadual do Rio 

Grande do Sul, III Seminário Mercosul da Cadeia Madeira 

e 1º Congresso Florestal Júnior receberão apenas 

trabalhos completos (não serão aceitos trabalhos na 

forma de RESUMOS), os quais serão analisados pelo 

Comitê Técnico-Científico. Os trabalhos aprovados serão 

apresentados em sessões de pôster durante o evento e 

a versão completa escrita será publicada nos Anais, 

disponibilizado na forma digital e no site dos eventos. Os 

trabalhos poderão ser escritos em português ou em 

espanhol e deverão ser enviados na versão completa 

através do site (www.congressoflorestalrs.com.br), até o 

dia 15 de agosto de 2018. 

 
 

 

FAEM doa arroz para o restaurante universitário 

O Centro de Genômica e Fitomelhoramento, com 

o auxílio do LabGrãos, produziu e beneficiou arroz 

decorrente de experimentos e doou 40 kg de arroz para 

o Restaurante Escola. A iniciativa é simbólica, mas deve 

marcar uma interação mais forte da FAEM com a 

produção de alimentos para o RU. 

 

 

file:///C:/Users/Dirceu/Downloads/www.congressoflorestalrs.com.br


 

Servidor da FAEM ministra palestra em evento no Pará 

O Eng. Agr. Dejalmo Prestes do DCTA - FAEM- UFPel ministrou palestra em Tomé Açu no Pará. A palestra 

teve como temas a viabilidade do plantio de Pitayas, instalação e manejo de pomar e utilização do fruto como um 

alimento funcional. A palestra teve a presença do Magnífico Reitor da Universidade Federal Rural do Pará, Prof. Marcel 

Botelho, da diretora do campus Tomé Açu, Profª. Ticiane e também da presidente da Emater de RO, Sra. Albertina, 

além de autoridades municipais e produtores rurais da região. A palestra foi na 34ª Expo Feira, evento da Associação 

Agropecuária do Vale do Acará -AAVA. A palestra foi um convite da UFRA, Campus de Tomé Açu e da Empresa 

Pitayas do Brasil. Na mesma semana da feira também ocorreram várias visitas a propriedades produtoras de pitayas 

da região. 

 

 

Palestra "Agronomia: Regionalização Globalizada" - AEAFAEM 

Ocorreu no dia 10 de julho, na Sala A da FAEM, a palestra "Agronomia: Regionalização Globalizada", 

organizada pela AEAFAEM - Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. A palestra foi 

ministrada pelo Eng. Agr. MSc. José Ricardo Bagatelli, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Sementes. 

  



 

Doação para o CTG “Os Carreteiros” 

Doação de jogo de bocha pelo Professor Álvaro Renato Guerra Dias a direção da FAEM. Segundo o Prof. 

Dirceu, com esta ação se dá início a reconstrução da cacha de bochas na área adjacente ao Galpão do CTG “Os 

Carreteiros”, a qual servirá para recreação da comunidade acadêmica da UFPel. 

 

 

 

Mostra FAEM 135 Anos – DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Mostra organizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da FAEM, parte do cronograma 

de eventos comemorativos dos 135 anos da FAEM. 

 



 

  

 

 

     

 

 

 

 



 

Ensaio da Invernada – CTG “Os Carreteiros do Sul” 

 Ocorreu nos dias 26, 28 e 29 de julho o ensaio da Invernada do CTG “Carreteiros do Sul” (pertencente ao 

IFSul) na sede do CTG “Os Carreteiros”. O local foi cedido para o CTG “Carreteiros do Sul”, que está auxiliando na 

formação da Invernada do CTG “Os Carreteiros”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jantar dançante CTG "Os Carreteiros" com Grupo Querência 

 

 

 

Será realizado no dia 1º de setembro o Jantar de Posse da Patronagem do C.T.G. "Os Carreteiros", abrindo 

as festividades da Semana Farroupilha! 

O jantar será a partir das 20h00. O cardápio será Galeto, Arroz, Saladas (de batata e verdes). 

O baile será a partir das 22h00, por conta do GRUPO QUERÊNCIA! 

[VALORES] -  Com jantar: 25,00 reais 

Sem jantar: 20,00 reais 

[PILCHA] - Livre. 

 

[ATENÇÃO - PROMOÇÃO] 

Para quem filiar-se, quitando a anuidade de R$120,00 (cento e vinte reais), ganhará o ingresso para o evento! 

Tornando-se sócio, ganha direito a descontos nos próximos eventos do C.T.G., e outras vantagens. Venha 

conosco carretear esta História! 

[INGRESSOS COM OS INTEGRANTES DA PATRONAGEM] 

- Patrão, professor Marcelo Malgarim (prédio Professor Fachinello, fruticultura); 

- Capataz Geral, professor Pablo Miguel (corredor de Solos, sala 504, FAEM); 

- Cauê - campeira: (53) 9.9934.7733 

- Daniele - departamento de comunicação: (53) 9.8466.0169 

- Jonata - departamento de esportes: (53) 9.8455.8380 

- Rafael - sota-capataz: (53) 9.9703.0606 

INGRESSOS LIMITADOS! 

  



 

DEFESAS DE TESES E DISSERTAÇÕES REALIZADAS EM JULHO 

 

 Programa de Pós-Graduação em Agronomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Identificação e caracterização morfológica, anatômica e metabolômica de espécies do gênero 

Cymbopogon com potencial para melhoramento vegetal" 

Autora: Daiane Prochnow 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Luciano Carlos da Maia (UFPeI/FAEM), Profa. Dra. Denise Schmidt (UFSM), Profa 

Dra Camila Pegoraro(UFPeI/FAEM),Prof. Dr. Carlos Rogério Mauch (UFPeI/FAEM), Prof. Dr. Cesar Valmor 

Rombaldi 

Data: 16 de Julho de 2018 

 

Exame de Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: " Caracterização do perfil do consumidor e do mercado varejista de uva de mesa em Pelotas - 

RS" 

Autora: Maria Inez Lopes Fernandes de Barros 

Banca Examinadora: Dr. Marcelo Barbosa Malgarim (FAEM/UFPeI), Dr. Paulo Celso de Mello Farias 

(FAEM/UFPeI), Dra. Ana Celi Rodrigues da Silva (Sec. Desenv. Rural — Pref. Mun. Pelotas) e Dr. Vagner Brasil 

Costa (Unipampa) 

Data: 16 de julho de 2018 

 

Exame de Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Desempenho agronômico de porta-enxertos de nogueira-pecã (Carya illinoinensis)" 

Autora: Stefania Mendes Maciel 

Banca Examinadora: Dr. Marcelo Barbosa Malgarim (FAEM/UFPeI). Dr. Paulo Celso de Mello Farias 

(FAEM/UFPeI), Dr. Vagner Brasil Costa (Unipampa) e Dra. Marines Batalha Moreno Kirinus (CAVG/IF) 

Data:  23 de julho de 2018 

 

Exame de Qualificação de Doutorado  

Título do trabalho: "Potencial de espécies anuais de clima temperado em pomar de nogueira-pecã" 

Autor: Maurício Gonçalves Bilharva 

Banca Examinadora: Dr. Marcelo Barbosa Malgarim (FAEM/UFPeI), Dr. Vagner Brasil Costa (Unipampa), Dr. 

Flavio Gilberto Herter (FAEM/UFPeI) e Dr. Paulo Celso de Mello Farias (FAEM/UFPeI) 

Data: 23 de julho de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame de Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Seleção genôrnica ampla aplicada à seleção de linhagens e predição de híbridos simples de 

milho" 

Autor: Alan Junior de Pelegrin 

Banca Examinadora: Dr. Luciano Carlos da Maia (FAEM/UFPeI), Dr. Willian Silva Barros (IFM/UFPel), Dr. Eduardo 

Venske (FAEM/UFPel). Dr. Luís Eduardo Panozzo (FAEM/UFPeI) 

Data: 24 de julho de 2018 

 

Exame de Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Processamento mínimo de maçãs armazenadas em diferentes sistemas atmosféricos e 

métodos de sanitização para extensão de vida de prateleira" 

Autora: Carolina Goulart 

Banca Examinadora: Dr. Paulo Celso de Mello Farias, Dr. Fabrízio da Fonseca Barbosa (CCQFA/UFPeI). Dra. 

Nicácia Portella Machado (UCPeI) e Dra. Simone Padilha Galarça (EMATER/RS) 

Data: 25 de julho de 2018 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Utilização de Inoculante Associado ao Nitrogênio: Qualidade Fisiológica e Industrial de 

Sementes de Trigo" 

Autor: Ewerton Gewer 

Banca Examinadora: Profa Dra Lilian Vanussa Madruga de Tunes (UFPeI). Bióloga Dra. Andréia da Silva Almeida 

(PNPD/CAPES), Profa Dra. Aline Ritter Curti (UFPeI). Eng. Agr. Dr. Daniel Andrei Robe Fonseca (UNIPAMPA), 

Prof. Dr. Luciano do Amarante (UFPeI), Enga Agra Dra Andréa Bicca Noguez Martins (Bolsista Doc Fix/FAPERGS) 

Data: 20 de julho de 2018 

 

Dissertação de Mestrado 

Título do trabalho: "Adubação Nitrogenada em Função da Produtividade e Qualidade Fisiológica de Sementes de 

Cevada" 

Autora: Lanes Acosta Jaques 

Banca Examinadora: Prof. Tiago Pedó (UFPeI), Prof. Dr. Tiago Zanatta Aumonde (UFPeI), Enga Agra Dra. Andréa 

Bicca Noguez Martins (Pós Doutoranda/Doc Fix FAPERGS), Eng°. Agr°. Dr. Geri Eduardo Meneghello (UFPeI) 

Data: 27 de julho de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Avaliação de Agentes Físico e Químico em Unidade de Beneficiamento de Sementes" 

Autor: Danilo Franchini 

Banca Examinadora: Profa Dra Gizele Ingrid Gadotti (UFPeI), Prof° Dr. Aclamo de Sousa Araujo (UNIPAMPA). 

Prof° Dr. Alex Leal de Oliveira (IF Farroupilha), Prof. Dr. Francisco Amaral Villela (UFPeI), Enga Agra. Dra. Andréa 

Bicca Noguez Martins (Bolsista Doc Fix/FAPERGS) 

Data: 26 de julho de 2018 

 

Dissertação de Mestrado 

Título do trabalho: "Detecção da resistência de Bidens pilosa, Echinochloa sp. e Oryza sativa a herbicidas 

inibidores de ALS pelo método de cultura in vitro" 

Autora: Daniela Tessaro 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Dirceu Agostinetto, Dr. André da Rosa Ulguim, Dra. Juliana Aparecida Fernando e 

Dra. Elisa Lemes, e como suplente(s) Prof. Dr. Edinalvo Rabaioli Camargo 

Data: 02 de julho de 2018 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Indicadores físicos e visuais da qualidade estrutural dos solos da sub-bacia Santa Rita 

pertencente à bacia hidrográfica do arroio Moreira/ Fragata" 

Autora: Ivana Kruger Tuchtenhagen 

Banca Examinadora: Profa. Dra. Cláudia Liane Rodrigues de Lima (UFPEL), Prof. Dr. Marcelo Peske Hartwig 

(IFSUL), Prof. Dr. Leandro Sanzi Aquino (UFPEL), Dra. Lizete Stumpf (Pós-Doc PPG MACSA-UFPEL) 

Data: 13/07/2018 

 

Exame de Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Análise de risco na Barragem Santa Bárbara-Pelotas/RS" 

Autor: Jacira Porto dos Santos 

Banca Examinadora: Profa. Dra. Rita de Cassia Fraga Damé (UFPEL). Prof. Dr. Marcelo Peske Hartwig (IFSUL) e 

Prof. Dr. Geri Eduardo Meneghelo (UFPEL) 

Data: 20 de julho de 2018 

 



 

 Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Fisiologia da produção de tomateiro enxertado em cultivo sem solo" 

Autora: Lais Perin 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Roberto Trentin (UFPeI), Prof. Dr. Carlos Rogério Mauch (UFPeI), Profa. Dra. Isabel 

Lago (UFSM), Prof. Dr. Sidnei Deuner (UFPeI) 

Data: 19 de Julho de 2018 

 

Tese de Doutorado 

Título do trabalho: "Aproveitamento da radiação solar por cultivos consorciados de milho e feijão" 

Autora: Liliane Novelini 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Edgar Ricardo Schoffel (UFPeI), Prof. Dr. Roberto Trentin (UFPeI), Prof. Dr. Luis 

Osmar Braga Schuch (UFPeI), Prof. Dr. Hélvio Casalinho (UFPeI) 

Data: 20 de Julho de 2018 

 

Dissertação de Mestrado 

Título do trabalho: "A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no município de Turuçu-RS: 

contribuição para sua implantação e inclusão de agricultores familiares na cadeia produtiva" 

Autor: Eduardo Reis Souto Mayor 

Banca Examinadora: Pesquisador Dr. Gustavo Schiedeck (Embrapa Clima Temperado), Prof. Dr. Flavio Sacco dos 

Anjos (UFPeI), Prof. Dr. Márcio Paim Mariot (IFSul) 

Data: 25 de Julho de 2018 

 

Dissertação de Mestrado 

Título do trabalho: "Fenologia e caracterização fitoquímica do óleo essencial de Tagetes minuta L." 

Autora: Cristine da Fonseca 

Banca Examinadora: Pesquisador Dr. Gustavo Schiedeck (Embrapa Clima Temperado), Prof. Dr. Roberto Trentin 

(UFPeI), Dra. Patricia Braga Lovatto (EFA-SUL) 

Data: 26 de Julho de 2018  

 



 

 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame de Qualificação de Doutorado 

Título do trabalho: "Sistemas de Cruzamento de Vacas de Corte envolvendo as Raças Angus, Hereford, Nelore e 

Caracu: Qualidade da carne e avaliação bioeconômica" 

Autor: Fábio Souza Mendonça 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Fernando Flores Cardoso (UFPEL), Prof. Dr. Nelson José Laurino Dionello 

(UFPEL), Profa. Dra. Arione Augusti Boligon (UFPEL), Prof. Dr. Cássio Cassai Brauner (UFPEL), Dr. Leandro 

Lunardini Cardoso (EMBRAPA) 

Data: 16 de julho de 2018 

 


