
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, na sala
duzentos e vinte e sete da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider,
Coordenador do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Carlos Castilho de Barros, Eliezer
Ávila Gandra, Renata Moraes Biellemann e Simone Pieniz, e o representante discente Mauro
Fontana. A seguir, passou-se ao exame da ordem do dia: 1 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA DE
DISSERTAÇÃO – Foram homologadas as defesas de dissertação das mestrandas Lislei Scherwinske
Grutzmann, Bruna Luiza Paulina Ribas, Patrícia Gomes Vivian, Kelli Pereira Gerber, Cristielle Aguzzi
Cougo de Leon, Jéssica Silveira Vitoria e Andrey Conrado Ruhling Milczarski. Todas as homologações
foram deferidas pelo colegiado e já se encontram com a documentação completa enviada para a PRPPG.
Apenas a discente Lislei ainda precisa enviar a documentação final pois ocorreu recentemente. 2 –
HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO ATRASADAS COM JUSTIFICATIVA
– Além das defesas referidas anteriormente, foram homologadas dissertações entregues além do prazo
estipulado conforme justificativas: Ediana Volz Neitzke Karnopp (problemas na emissão de ficha
catalográfica), Gabriela Kurz da Cunha (atraso na tradução e submissão de artigo requisito para a
homologação), Patrícia Britto Costa Barros (atraso na tradução e submissão de artigo requisito para a
homologação), Nelson Luiz de Lima Iahnke (atraso na tradução e submissão de artigo requisito para a
homologação), Caroline Bitencourt Pedrotti (atraso na tradução e submissão de artigo requisito para a
homologação), Micaela Gonçalves Vivan (atraso na tradução e submissão de artigo requisito para a
homologação) e Luisa Borges Tortelli (atraso na tradução e submissão de artigo requisito para a
homologação). O colegiado acatou em bloco as justificativas dos respectivos orientadores dos discentes
mencionados e passa a partir deste momento a enforçar os prazos de maneira mais rigorosa, visto que não
há mais atrasos pendentes neste momento. 4 – HOMOLOGAÇÃO DE EXAME DE
QUALIFICAÇÃO – Foi deferida a homologação da qualificação de mestrado das discentes Manoela
Teixeira da Silva e Maria Eduarda Monteiro da Cunha de Souza, ambas orientadas pela Professora
Juliana Vaz, que justificou o atraso pela necessidade de realização de análises preliminares antes da
qualificação, o que atrasou as defesas além do estipulado pelo regimento do PPGNA. Com a qualificação
serão ajustadas as notas de Metodologia de Pesquisa II no Cobalto para que as discentes recebam a
aprovação.  4 – PRORROGAÇÃO DE DEFESA DE MESTRADO – Foram feitas solicitações de
prorrogação de defesa de mestrado pelas alunas Bruna da Fonseca Antunes e Paula Piske Kruschardt dos
Santos. As duas alunas estão solicitando a segunda prorrogação, porém respeitando o limite máximo de
trinta meses. As prorrogações foram deferidas pelo colegiado, porém será enfatizado para as alunas e
orientadores que será a última prorrogação que pode ser concedida devido ao limite de tempo. 5 –
APROVEITAMENTO DE MATRÍCULA – Foi homologado o aproveitamento de matricula da
discente Fernanda Machado da Costa nas disciplinas do próprio PPGNA cursadas como aluna especial de
Alimentos e Nutrição e Lipídeos – Analise Instrumental. 6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 – Foi
feita a demonstração de gastos e saldo final de recursos financeiros PROAP e próprios do PPGNA em
2017. Com relação aos recursos próprios havia um saldo de R$ 11.350,00 em maio de 2017 e com a
matricula de alunos regulares em julho de 2017 há a pendência de depósito de R$ 6.000,00, o que
fecharia o saldo de R$ 17.350,00, a confirmar. Foi conversado de que parte deste dinheiro seja reservado
para manutenção de equipamentos e financiamento de alguma eventual viagem dos coordenadores a
fórum de PPGs ou reuniões da CAPES. Além disso, foi discutido de se investir parte do dinheiro em
compra de computadores e mesas/cadeiras para qualificar o espaço da sala de permanência dos discentes,
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além de alguns itens de laboratório e software a combinar com as necessidades do grande grupo. Com
relação ao saldo de PROAP para auxílio a alunos, referente a sobra de 2016, o saldo inicial em janeiro de
2017 era R$ 5.248,63, tendo sido gastos R$ 2.470,00 ao longo do ano. Ainda aguardamos confirmação
de quais desses valores foram realmente recebidos pelos discentes para atualizar o saldo e se o mesmo
estará disponível em 2018. Com relação a verba PROAP 2017, foi recebido no inicio do ano o total de
R$ 14.794,00, havendo um gasto total de R$ 14.163,89 ao longo do ano em materiais de consumo
dividido entre os docentes. 7 – CADASTRO/ALTERAÇÃO DE DISCIPLINAS – Foram
homologadas a criação das disciplinas de Práticas em Análises Microbiológicas de Alimentos, de
responsabilidade da Professora Kelly Lameiro Rodrigues, com quatro créditos; Legislação e Rotulagem
de Alimentos, de responsabilidade da professora Fabiana Torma Botelho, com 2 créditos; e Probióticos e
Prebioticos: fundamentos, terapêutica e aplicações tecnológicas, de responsabilidade da professora
Simone Pieniz, com 2 créditos. Além disso, foi solicitado pela Professora Renata Biellemann que a
disciplina de Bioestatistica I passe de três para quatro créditos para possibilitar duas turmas práticas de
serem ministradas, sendo dois créditos teóricos e dois práticos. 8 – DOCÊNCIA ORIENTADA – Foi
informado que de acordo com a portaria 76/2010 da CAPES, a docência orientada para o mestrado tem
duração mínima de 1 semestre e máxima de 2 semestres. Assim, a atual exigência do PPGNA é que os
bolsistas se matriculem em docência orientada durante todo o período de duração da bolsa, o que está
equivocado, pois ultrapassa os limites estabelecidos pela portaria. Assim, de imediato se faz valer a regra
de que os bolsistas de mestrado devem cumprir de um a dois semestres de docência orientada conforme
normativa vigente da CAPES a partir da matricula do semestre de 2018/1. 9 – CALENDÁRIO
PERMANENTE DE DISCIPLINAS – Foi informado que será elaborado um calendário permanente
de oferta de disciplinas, para facilitar a distribuição de carga horária de professores e escolha de horários e
reserva de salas. Assim, ficarão como padrão inicial as ofertas de 2017/1 e 2017/2, sendo ajustada após
rodada de discussão com as linhas de pesquisa e professores. O calendário será elaborado em conjunto
com os professores para que tenha um equilíbrio na oferta de disciplinas nas três linhas do PPGNA,
atendendo uma demanda dos discentes sobre a uniformidade na oferta de disciplinas. Foi estabelecido que
algumas disciplinas da mesma área poderão dividir o mesmo semestre, porém serão ofertadas em anos
alternados, permitindo a maior diversidade. 10 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO COLEGIADO
– Foi acordado que a próxima reunião deste colegiado se dará em 21 de fevereiro de 2018 as 15:00 hs e
então será elaborado um calendário de reuniões mensais para o primeiro semestre de 2018. Também será
marcada uma reunião com todos os docentes do PPGNA para discussão da avaliação quadrienal 2013-
2016 e perspectiva para os próximos anos no dia 13 de março de 2018 as 15:00 hs. 11 – OUTROS
ASSUNTOS –  Foi informado que a UFPel está elaborando uma proposta para concorrer no edital de
internacionalização promovido pela CAPES de caráter multidisciplinar, sendo que o coordenador está
participando das reuniões junto com outros PPGs da UFPel para que ao PPGNA possa se inserir no
pedido. Além disso, foi discutida a situação da bolsa pós-doutorado no PPGNA. Atualmente, o PPGNA
possui uma bolsista PNPD e foi verificado a necessidade de reiterar o prazo de duração desta bolsa. Além
disso, foi proposta que as bolsas PNPD no futuro tenham duração de um ano para permitir maior
rotatividade entre docentes orientadores e linhas de pesquisa. Também será elaborado um plano para
bolsista pós-doutorado voluntário, já que houve manifestação de interessados nesta modalidade. Não
havendo nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a
presente ata que, após lida, se aprovada, será assinada por todos os presentes. Pelotas, vinte e cinco de
janeiro de dois mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER, Professor
do Magistério Superior/Adjunto, em 07/02/2018, às 12:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Auxiliar, em 07/02/2018, às 12:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ELIEZER AVILA GANDRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 07/02/2018, às 18:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA TORRES ABIB, Professor
do Magistério Superior/Adjunto, em 09/02/2018, às 13:59, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS CASTILHO DE BARROS,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 09/02/2018, às 14:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 15/02/2018, às 09:06, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0044435 e o código CRC 4DC183BA.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0044435
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala
duzentos e vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de
Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor
Augusto Schneider, Coordenador do PPGNA, com a presença dos seguintes professores:
Carlos Castilho de Barros, Eliezer Ávila Gandra e Renata Moraes Biellemann, e o
representante discente Mauro Fontana. A seguir, passou-se ao exame da ordem do dia: 1 –
HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE DISSERTAÇÃO – Foram homologadas as defesas de
Dissertação das mestrandas Bruna da Fonseca Antunes, Débora Rodrigues Silveira e Mauren
Castro Ritta. Todas as homologações foram deferidas pelo colegiado e já se encontram com a
documentação completa enviada para a PRPPG, apenas a aluna bruna ainda apresenta
pendências de envio do artigo antes da homologação final e envio a PRPPG. 2 –
HOMOLOGAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA – Foi homologado o atestado de
proficiência em língua inglesa da aluna Driele Neske Garcia que obteve nota igual ou superior a
seis. 3 – EDITAL PRÓ EQUIPAMENTOS FAPERGS – Conforme combinado em reunião
anterior, cada representante de área trouxe suas demandas de equipamentos para o Edital
FAPERGS Pró-equipamentos. Para que todos os docentes possam ser contemplados em suas
necessidades cada representante de área, após discussões com seus pares, trouxe suas
demandas, que ficaram assim definidas: Linha Análise e Controle de Qualidade de Alimentos:
um pHmetro no valor de R$ 1.700,00 e uma estufa microbiológica no valor R$ 2.700,00; Linha
Clínica e Epidemiologia Nutricional: seis balanças no valor de R$ 600,00, um estadiômetro no
valor de R$ 750,00 e cinco fitas métricas no valor de R$ 150,00; Linha Nutrição Básica e
Experimental: um homogenizador no valor de R$ 4.000,00 e micropipeta de 1-10 uL no valor de
R$ 600,00; além disso foi incluído o pedido de um microcomputador para uso comum na sala de
convivência dos alunos, no valor de R$ 1.500,00. Assim o pedido final do PPGNA totaliza
15.000,00, valor máximo permitido pela FAPERGS, e foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado. 4 – EDITAL DOC-FIX FAPERGS - Foi combinado que será feito um edital interno
para aprovação da proposta com maior pontuação no currículo orientador e orientado,
obedecendo o mesmo padrão proposto pelo edital da FAPERGS. O Prof. Augusto vai elaborar o
edital contendo esta chamada com o prazo de envio até 27 de março para o PPGNA, para que o
colegiado possa se reunir no dia 28/03/2018 para aprovação final da proposta com maior
pontuação e enviar a todos docentes do PPGNA e publicar no site do PPGNA. Foi combinado
que não será julgado o mérito do projeto, devendo o professor apenas enviar seu currículo e de
seu orientado e o titulo da proposta para que possa constar na ata de aprovação da candidatura.
5 – PNPD PPGNA – Foi relatado sobre a bolsa de PNPD do PPGNA sob responsabilidade da
Prof. Elizabete conforme solicitado em reunião anterior. Foi explicado que conforme o Prof.
Augusto conversou com a Prof. Elizabete e a representante da PRPPGI Tânia Machado, que
estas cotas de bolsas PNPD são institucionais, e é de responsabilidade de cada PPG fazer o
gerenciamento das mesmas e que atualmente esta cota está sob responsabilidade da Prof.
Elizabete com a Pós-Doutorando Cátia Silveira. Assim, cada bolsista cadastrado pode ficar até
60 meses com a cota de PNPD. O Prof. Eliezer relatou que a bolsista atual foi selecionada no
projeto enviado pela Prof. Elizabete e apóia que a bolsista possa terminar suas atividades
dentro deste projeto em andamento. A Prof. Renata sugeriu que a bolsas deve ter maior
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rotatividade e considera prejudicial as outras linhas que a bolsas fique muito tempo com um
professor somente. Esta defende que seja imposto um limite mais curto no tempo de duração e
vigência da bolsa com efeito imediato. Também sugeriu que estas regras se apliquem para
todas as bolsas de Pos-Doc e inclusive os Pos-Doc voluntários. O Prof. Carlos sugeriu que o
primeiro passo seja criar novas regras que regulem a distribuição de novas bolsas PNPD de
maneira ampla com os professores, para depois se definir o que vai fazer com o projeto atual e
dependendo de quanto tempo falta para acabar o mesmo. O discente Mauro sugeriu que é
importante entender como funciona exatamente a bolsa para tomar qualquer decisão e seria
importante esperar a conclusão do projeto atual para prestação de relatórios. O Prof. Augusto
indicou que entende as demandas de todos e que também acha que deve ser respeitado o
tempo para a bolsista a atual e que novas regras sejam definidas para quando houver a
vacância da bolsa atual, para oportunizar todos os professores a concorrer a este recurso que é
de todos do PPG. Também indicou que vai consultar outros PPGs para entender como
trabalham esta transição de bolsistas e regramento de distribuição das bolsas e inclusive
conversar com as representações da PRPPGI para ajudar melhor entender este sistema e trazer
em nova reunião do PPGNA. 6 –  DIVISÃO VALORES PROAP AUXÍLIO ALUNO 2017 –  Foi
relatado que o saldo do inicio de 2018 disponível em auxilio aluno é R$ 4.890,61. Este valor é
maior do que o relatado no final de 2017. Assim ficou combinado que este recurso será
disponibilizado junto com o valor de PROAP a todos os professores mais a frente no ano, visto
que a quantia é pequena demais para ser dividida, após feitos os pagamentos acordados em
reunião anterior, deixará um saldo de R$ 2.215,61, conforme as planilhas disponibilizadas pela
PRPPGI.  7 – VERBA CONTA ÚNICA PPGNA Foi informado que o saldo da conta única do
PPGNA que era de R$ 16.551,30 no final do ano de 2017, hoje é zero, pois houve mudanças
nas regras que impedem a transferência deste saldo de um ano para outro. O Prof. Augusto
informou que foi conversar com o Pró-Reitor, visto que o PPGNA não foi previamente informado
desta mudança de regras. O Pró-reitor explicou que é algo que já está definido há mais tempo, e
que na verdade este recursos nunca estão realmente disponíveis mas apenas previstos, e não
tem como recuperar esta verba. No entanto, informou que está trabalhando para que os PPGs
possam usar a verba obtida com as inscrições de 2018 dentro do ano corrente para
necessidades de compras.  9 – OUTROS ASSUNTOS – Foi informado que no edital de bolsas
de mestrado da PRPPGI para alunos que ingressaram nas vagas do acesso afirmativo, as
alunas Barbara Parker e Persia Carrasco, ingressantes em 2017 no PPGNA, foram
contempladas com bolsas de mestrado com duração de um ano. Além disso, foi combinado que
a bolsa que vagou da aluna Sheila Afonso do Amaral, será destinada a linha de Alimentos, visto
que a bolsa da aluna Débora que defendeu recentemente, também da linha de Alimentos, foi
contemplar a aluna Natália da linha de Nutrição. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a
presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a presente ata que, após lida, se
aprovada, será assinada por todos os presentes. Pelotas, dezenove de março de dois mil e
dezoito.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 21/03/2018, às 15:00, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Auxiliar, em 21/03/2018, às 21:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIEZER AVILA GANDRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 22/03/2018, às 17:38,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS CASTILHO DE BARROS,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 22/03/2018, às 20:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0085598 e o código CRC 17A390F3.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0085598
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala duzentos e
vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider, Coordenador
do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Renata Moraes Biellemann e Simone Pieniz, e
o representante discente Mauro Fontana. A seguir, passou-se ao exame da ordem do dia: 1 –
APROVAÇÃO CANDIDATURAS EDITAL DOC-FIX FAPERGS – Foram homologadas as
candidaturas enviadas ao PPGNA pelas professoras Denise Gigante, Elizabete Helbig e Juliana Vaz.
Conforme o edital de seleção interno publicado, baseado nos requisitos do edital da FAPERGS, foi
procedida a avaliação dos currículos dos docentes e discentes candidatos com peso de 70% e 30%,
respectivamente. Desta maneira, aplicando o Qualis CAPES 2013-2016 da área de Nutrição, a pontuação
das professoras foi de: Denise, 5615 pontos, Elizabete, 555 pontos e Juliana, 1575 pontos. A pontuação
das candidatas pós-doc, na mesma ordem de orientação, Angélica Linhares, 200 pontos, Carolina Vargas,
250 pontos e Bruna Schneider, 455 pontos. Após aplicada a pontuação, considerando como nota dez o
melhor currículo do orientador e nota dez o melhor currículo de candidato pós-doc, ficou assim a
pontuação final em ordem de classificação: Denise Gigante/Angélica Linhares nota 8,32; Juliana
Vaz/Bruna Schneider nota 4,96; Elizabete Helbig/Carolina Vargas nota 2,34. Assim o PPGNA homologa
e ratifica a candidatura da Professora Denise Gigante no Edital FAPERGS/CAPES 04/2018
PROGRAMA DE FIXAÇÃO DE DOUTORES concorrendo com o projeto intitulado “Perfil de
aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar para alimentação escolar em municípios da
região sul do Rio Grande do Sul”. 2 – OUTROS ASSUNTOS – Não havendo nada mais a tratar foi
encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a presente ata que, após lida, se
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 28/03/2018, às 14:39, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Auxiliar, em 28/03/2018, às 14:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 29/03/2018, às 14:56, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0092747 e o código CRC D90DA0B4.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0092747
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sala duzentos e
vinte e sete da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider, Coordenador
do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Carlos Castilho de Barros, Renata Moraes
Biellemann e Simone Pieniz, e o representante discente Mauro Fontana. A seguir, passou-se ao exame
da ordem do dia: 1 – LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR – Foi feita a leitura da ata
39 de 19/12/2017 que foi aprovada por todos. 2 – HOMOLOGAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM
LÍNGUA INGLESA – Foram homologadas os atestados de proficiência em língua inglesa das seguintes
alunas: Barbara Parker e Valéria Romina que obtiveram nota igual ou superior a seis. A aluna Valéria
Romina também apresentou atestado de proficiência avançado em língua portuguesa. 3 –
HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE DISSERTAÇÃO – Foram homologadas as defesas de
Dissertação das mestrandas Alice Magagnin Neves, Anelise Bravo Friedriczewski e Chaiane Goulart
Soares. Todas as homologações foram deferidas pelo colegiado e já se encontram com a documentação
completa enviada para a PRPPG. 4 – DIVISÃO VALORES PROAP AUXÍLIO ALUNO 2017 – Foi
relatado que o saldo de PROAP para auxílio a alunos, referente a sobra de 2017 é de R$ 2.253,63. Foi
solicitado por email os interessados em usar este email e apenas os Profs. Denise, Juliana, Carlos e
Augusto apresentaram interesse. Assim, foi combinado que os pedidos sejam atendidos dentro deste limite
orçamentário, apenas ficando o coordenador responsável de contatar a Prof. Juliana para esclarecer a
utilização do recurso, já que o solicitado não é permitido pela CAPES, que seria pagar o envio de um
resumo internacional. 5 – EDITAL PRÓ-EQUIPAMENTOS FAPERGS – O coordenador descreveu
que está aberto o edital pró-equipamentos da FAPERGS, na qual é possível pedir até R$ 15.000,00 em
equipamentos ou conserto de equipamentos, no caso de PPGs como o nosso com até 18 docentes
permanentes. O prazo para pedidos vai até 26 de março. Será avaliado o número de alunos/docente, assim
como a adequação do orçamento e o caráter multiusuário dos equipamentos adquiridos. Foi combinado
que cada representante consultaria sua área e uma nova reunião será marcada para decidir que
equipamento será adquirido e como o valor será dividido. O Prof. Carlos sugeriu o conserto do
termociclador e o Prof. Eliezer sugeriu a compra de um estufa microbiológica e um pHmetro. Também foi
considerado em conjunto a aquisição de dois computadores para a sala de discentes do PPGNA. 6 –
JORNADA DE NUTRIÇÃO 2018 – O coordenador consultou sobre a possibilidade do PPGNA
participar no auxílio da organização e execução da III Jornada de Nutrição junto com o diretório
acadêmico da Nutrição. O PPGNA irá ver os recursos disponíveis, mas poderia auxiliar com o
deslocamento de palestrantes que poderiam participar de atividades no PPG como bancas de mestrado e
qualificação. 7 – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR – Foi solicitado
credenciamento no PPGNA do professor Fabricio Del Vecchio da ESEF. Foi analisado seu currículo e
proposta enviados, que mostram excelente produção e alinhamento com os objetivos do PPGNA. No
entanto, é de costume que os professores sejam convocados após abertura de edital, visto que muito
pedidos são recebidos em diversos momentos do ano. Será enviado um email ao professor explicando esta
situação. Talvez se aproveite o meio do quadriênio para convocar novos professores. Também foi
discutido sobre reavaliação anual de todos os docentes em função do ponto de corte definido pelas
avaliações da CAPES, além de aumentar o ponto de corte, e aqueles que não atingirem a nota de corte
devem ser descredenciados do PPNA conforme regimento. 8 - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
– Foi relatado que para facilitar o manejo dos processos, será solicitado que os documentos sejam
enviados por email digitalizados, como relatórios de docência e formulário de matriculas, entre outros.
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Além disso, não serão mais emitidas portarias individuais, mas sim em bloco ao fim do ano, que será
divulgada no site do PPGNA. Desta maneira, se reduz significativamente o trabalho com secretaria, visto
que a partir do meio do ano o PPGNA ficará sem secretário direto novamente. 9 – OUTROS
ASSUNTOS – Foi aberto a discussão de outros assuntos. O coordenador solicitou que o dinheiro
disponível na conta única do PPGNA seja usado para a compra de mesas e cadeiras para qualificar a sala
dos discentes do PPGNA e um quadro branco para a sala 245, no total de R$ 2.877,14.  Além disso, o
coordenador mencionou que está aberto o edital Doc-Fix da FAPERGS que permite até um pedido por
PPG, o que será discutido na próxima reunião. A Prof. Renata reforçou que deve ser criada uma norma
especifica para o pós-doc permitindo a rotatividade da bolsa existente entre várias áreas. Não havendo
nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 17/04/2018, às 14:12, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS CASTILHO DE BARROS,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 17/04/2018, às 17:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 17/04/2018, às 17:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 18/04/2018, às 09:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0114581 e o código CRC 59ADFE32.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0114581
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na
sala duzentos e vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider,
Coordenador do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Eliezer Ávila Gandra, Renata
Moraes Biellemann e Simone Pieniz. A seguir, passou-se ao exame da ordem do dia: 1 – LEITURA E
APROVAÇAO DAS ATAS ANTERIORES. As atas anteriores haviam sido previamente
encaminhadas por e-mail e foram por todos aprovadas e assinadas eletronicamente. 2 – DIVISÃO DOS
VALORES PROAP E AUXILIO ALUNO. O PPGNA foi contemplado com R$ 19.452,12 de auxílio
PROAP mais R$ 2.100,00 de auxilio PNPD. Este valor foi dividido entre os alunos ingressantes em 2017
e as cotas distribuídas por orientador. Além disso, foi combinado de deixar em torno de R$ 1.500,00 para
auxilio a viagens e diárias de palestrantes para a III Jornada de Nutrição. Assim, foi distribuída uma cota
de R$ 900,00/discente. Foi solicitado que o uso deste auxilio seja informado até 30 de junho para poder
redividir e redirecionar as sobras. Além disso, o PPGNA ainda dispõe de R$ 2.215,61 para auxilio a
viagem de alunos especificamente, que será usado caso exista alguma solicitação para gastar este recurso
que não estará disponível em 2019. 3 – EDITAL PROFESSOR VISITANTE. O Coordenador
informou que estão aberto as inscrições para o edital da PRPPGI para professor visitante, sendo que o
PPGNA foi contemplado com uma vaga. Foi o entendimento que neste momento o PPGNA pode apenas
divulgar o máximo possível este edital para que se possa captar inscritos para a vaga disponível, não
sendo participante ativo desta parte inicial. Surgiram algumas duvidas sobre o perfil desejado que serão
encaminhadas diretamente a PRPPGI para posterior divulgação entre os pares. Entre os alvos de
divulgação estão o departamento de nutrição, contatos internacionais e o fórum de coordenadores de
PPGs em nutrição do Brasil. 4 – AVALIAÇÃO INTERNA E REUNIÃO GERAL. Foi combinado
que será marcada uma reunião, de preferência em uma segunda final da manhã no meio de maio, para
apresentar os dados de desempenho do PPGNA na ultima avaliação quadrienal e os dados prévios de
2017, que já fazem parte do novo quadriênio. Foi manifestado o interesse em realizar esta reunião como
um evento anual mostrando a evolução dos indicadores e agregando os docentes do PPGNA. 5 –
OUTROS ASSUNTOS – Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Augusto Schneider, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 25/06/2018, às 10:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/06/2018, às 10:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIEZER AVILA GANDRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 25/06/2018, às 15:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 09/09/2018, às 22:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANGELA NUNES MOREIRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 05/12/2018, às 08:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0188451 e o código CRC 03F92B29.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0188451
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala duzentos e vinte e
oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e
Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider, Coordenador do
PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Eliezer Ávila Gandra, Renata Moraes
Biellemann, Simone Pieniz e o representante discente Mauro Fontana. A seguir, passou-se ao exame
da ordem do dia: 1 – DEFINIÇÃO DE EDITAL DE SELEÇÃO 2018. Foram definidos os detalhes
do edital de seleção para mestrado no PPGNA em 2018. As inscrições ficaram definidas para ocorrer
entre 25 de junho e 6 de julho, e a prova da seleção em 16 de julho. Além disso, foi definido que será
feito uma prova escrita com perguntas sobre um artigo em inglês e perguntas de conhecimentos gerais de
alimentos e nutrição. Na avaliação do currículo foi definido que os candidatos já deverão entregar a
planilha de analise preenchida para facilitar o trabalho dos avaliadores que só farão a conferencia. Será
enviado um email a todos os professores convocando para colaborar na elaboração e correção de provas e
analise de curiculos. 2 – DEFINIÇÃO DE VAGAS POR DOCENTE. O coordenador havia feito uma
consulta prévia por email de todos os interessados em solicitar vagas para orientar em 2018. A distribuição
assim ficou: Angela N. Moreira 1 vaga, Carla R. B. Mendonça 1 vaga, Carlos C. Barros            2 vagas,
Caroline D. Borges 1 vaga, Claudio D. Timm 1 vaga, Denise P. Gigante 1 vaga, Eliezer A. Gandra 2
vagas, Elizabete Helbig 1 vaga, Fabiana T. Botelho 1 vaga, Gicele Mintem 1 vaga, Juliana S. Vaz 1 vaga,
Ludmila C. Muniz 1 vaga, Marcia A. Gularte 2 vagas, Paulo C. Schenkel 2 vagas, Renata T. Abib 1
vaga, Renata M. Bielemann 2 vagas, Sandra C. Valle 1 vaga, Simone Pieniz 1 vaga. Foi definido que os
professores com produção cientifica equivalente de menos de 100 pts/ano nos ultimos 4 anos seriam
consultados sobre suas perspectivas e desejo de seguir atuando no PPGNA. Assim o coordenador
conversou com as professoras com pontuação abaixo do estabelecido. As Profs. Fabiana Botelho e
Renata Abib, ambas tem perspectiva maior de publicação em 2018 e estavam em licença maternidade
recentemente. Assim o colegiado optou por conceder a vaga solicitada pelas professoras para que sigam
suas atividades. As professoras Marcia Buchweitz e Giovana Gamaro solicitaram 1 vaga porém não
atingiram um pontuação compatível na produção dos últimos 4 anos. Foi definido que ambas passarão por
re-avaliação ao final de 2018 para determinar a continuidade no PPGNA. 3 – PARTICIPAÇÃO
FENADOCE. O Coordenador informou que o PPGNA irá ter um espaço no estande da UFPel para
divulgação de suas ações. Neste espaço será divulgado o PPGNA e a III Jornada de Nutrição. Além disso
participarão docentes (Simone Pieniz, Paulo Schenkel, Renata Abib) e discentes (Khadija Massaut e
Clédia Flores) divulgando seu trabalho para a comunidade. 4 – OUTROS ASSUNTOS – O coordenador
informou que já foi aberta a conta no BANRISUL para deposito do dinheiro do pró-equipamentos
FAPERGS e assim que o recurso for disponibilizado se iniciará a aquisição dos equipamentos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Augusto
Schneider, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 25/06/2018, às 10:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/06/2018, às 10:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

Ata de Reunião PPGNA 0188455         SEI 23110.003675/2018-04 / pg. 12

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIEZER AVILA GANDRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 25/06/2018, às 15:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 09/09/2018, às 22:45, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANGELA NUNES MOREIRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 05/12/2018, às 08:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0188455 e o código CRC 722918E4.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0188455
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala duzentos e
vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider, Coordenador
do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Eliezer Ávila Gandra, Renata Moraes
Biellemann e Simone Pieniz. A seguir, passou-se ao exame da ordem do dia: 1 – HOMOLOGAÇÃO
DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS – Foram homologadas os atestados de proficiência em inglês das
alunas Josiane Luçardo, Josiane Costa Gonçalves e Alice Guimarães, que obtiveram nota igual ou
superior a seis. 2 – PRORROGAÇÃO DE DEFESAS DE MESTRADO – Foram avaliados os
pedidos de prorrogação de Camila Castencio Nogueira, Pâmela Inchauspe Corrêa Alves e Roberta B.
Santos. Todos os processos foram aprovados com a ressalva de que a defesa deve ocorrer assim que
possível e de preferência antes do prazo Maximo previsto nos pedidos. Este pedido tem como objetivo
não prejudicar as metricas do PPGNA frente a CAPES. 3 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE
MESTRADO – Foram homologadas as defesas de mestrado ocorridas até final de julho que incluem:
Manoela Teixeira da Silva, Tainá da Silva Sigales, Bruna Mendonça Limons, Riceli Rodeghiero Oliveira,
Michele Kruger Vaz Moreira, Valeria Romina Amann, Nathália Victória Pinto Silva, Mônica Schiavon
da Costa, Giovana Ribeiro Pegoraro, Fernanda Vighi Dobke, Sheila Afonso do Amaral. Algumas defesas
ainda estão marcadas para ocorrer até final de agosto, não sendo necessário o pedido de prorrogação. 4 –
JUSTIFICATIVA ATRASO HOMOLOGAÇÕES – Foi indicado ao colegiado pela PRPPGI a
necessidade de uma justificativa para o atraso na homologação das dissertações das alunas Ediana Karnop
e Gabriela Kurz da Cunha. Esta justificativa já havia sido registrada na ata de dezembro de 2017
(Documento SEI 0044435), mas foi reforçada na presente reunião que o colegiado estava ciente deste
atraso e ainda assim ratifica a homologação destas defesas, visto que foram atrasos referentes ao processo
de tradução e submissão dos artigos a revistas das áreas, que é um pré-requisito do nosso PPG. Mesmo
com o atraso os artigos foram submetidos e publicados em revistas que é o importante para nosso
desempenho como PPG. 5 – HOMOLOGAÇÃO RESULTADOS SELEÇÃO 2018 – Foi
homologada a classificação final de discentes na prova escrita e avaliação do currículo. Os resultados
foram divulgados na página do PPGNA. Do total de 23 vagas, 6 eram dedicadas a alunos por acesso
afirmativo, sendo que apenas duas foram preenchidas. Desta maneira sobrando 21 vagas para acesso
universal. As bolsas serão dedicadas duas aos ingressantes por acesso afirmativo e as outras quatro bolsas
para os primeiros classificados do acesso universal, desde que não tenham vinculo empregatício.
Houveram 7 suplentes que passaram na prova, mas atingiram nota para se classificar entre os 21
primeiros. Houveram pedidos de reconsiderações que ainda estão sendo processados. 6 – EDITAL CT-
INFRA – Foram lançados vários editais, sendo que o PPGNA se encaixa na CHAMADA PÚBLICA
MCTIC/FINEP/CT-INFRA 04/2018 - Temática - Apoio à Infraestrutura de Pesquisa em Áreas
Temáticas. Dentro das áreas temáticas o PPGNA se encaixa dentro da Linha 2 de Ciências Biomédicas e
da Saúde. Estarão apoiando a proposta os PPGs de Odontologia, Enfermagem, Nutrição e Educação
Fisica. Dentro dos PPGs dispostos a participar e com mais força de currículo de seus pesquisadores se
julgou mais interessante que a UFPel concorra na linha "Doenças Emergentes, Re-emergentes e
Negligenciadas". Dentro disto foi montada uma proposta coesa liderada pelo PPG da Odontologia, que
apoia uma temática referente a "Núcleo de Estudos Clínicos e Pré-Clínicos". Assim foi estabelecido que
cada PPG teria um teto de R$ 300.000,00 para solicitar equipmentos. Dentro dos equipamentos
requisitados estão aparelho de real time PCR, capela de fluxo laminar, sistema de eletroforese e
fotodocumentação, aparelho de bioimpedância elétrica, densitômetro ósseo e no-break. Ainda foi
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levantado os itens tablets, computadores, leitora de microplacas, autoclave e banho maria com agitador. 7
– VERBA PROAP – Foi discutido o uso e recurso pendente da verba PROAP. O PPGNA possui um
saldo de aproximadamente R$ 2.200,00 para auxilio aluno. Foi combinado que será enviado um email a
todos discente oferecendo o uso desta verba para participação em eventos que ocorram até dezembro de
2018. O prazo será até 20 de agosto para envio dos pedidos. Se necessário será feita uma classificação
dando prioridade aos não bolsistas. Além disso, foi conversado que os professores serão lembrados de
enviar em breve seus gastos para que não sobrem recursos na conta do PROAP. Foi sugerido para o
próximo ano se criar a necessidade do envio de plano de gastos para evitar sobra de recursos do PPGNA.
Com relação aos recursos próprios, num total de R$ 5.500,00, foi combinado que serão comprados alguns
móveis com este recurso, incluindo dois quadros brancos para a sala 245 e de informática do PPGNA.
Assim os professores serão consultados quanto a suas necessidades dos mesmos. 8 –
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – Foi aprovado o aproveitamento da disciplina de
Avaliação Nutricional ofertada pelo curso de Epidemiologia para todos os alunos do PPGNA que a
cursaram e obtiveram conceito B ou superior. 9 – OUTROS ASSUNTOS –Não havendo nada mais a
tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 06/09/2018, às 16:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 09/09/2018, às 22:45, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 10/09/2018, às 10:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIEZER AVILA GANDRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 16/09/2018, às 18:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANGELA NUNES MOREIRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 05/12/2018, às 08:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0269894 e o código CRC C9FF1AA8.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0269894
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala
duzentos e vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de
Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor
Augusto Schneider, Coordenador do PPGNA, com a presença dos seguintes
professores: Eliezer Ávila Gandra, Renata Moraes Biellemann e Simone Pieniz e a
representante discente Fernanda Machado da Costa. A seguir, passou-se ao exame da ordem
do dia: 1 – HOMOLOGAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS –Foram homologadas os
atestados de proficiência em inglês das alunas Ana Paula Maia Almeida, Andressa Souza
Cardoso, Barbara Pereira Parker, Caroline Pereira das Neves, Cledia Silveira Flores da Silva,
Giliane Fraga Monk, Leticia Willrich Brum, Martiele da Silva Oliveira e Natalia Rodrigues
Cardozo, que obtiveram nota seis ou superior. 2 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE
MESTRADO –Foram homologadas as defesas de mestrado de Franciele Valeron Rodrigues,
Fernanda Moura Ribeiro Trindade, Khadija Bezerra Massaut, Mauro Fontana, Roberta Bascke
dos Santos e Driele Neske Garcia. 3 – HOMOLOGAÇÃO FINAL RESULTADOS SELEÇÃO
2018 –Foi homologada a classificação final de discentes na prova escrita e avaliação do
currículo. Os resultados foram divulgados na página do PPGNA. Do total de 23 vagas, 6 eram
dedicadas a alunos por acesso afirmativo, sendo que apenas duas foram preenchidas. Desta
maneira sobrando 21 vagas para acesso universal. As bolsas foram dedicadas duas aos
ingressantes por acesso afirmativo e as outras quatro bolsas para os primeiros classificados do
acesso universal. Houveram 7 suplentes que passaram na prova, mas atingiram nota para se
classificar entre os 21 primeiros. Houveram pedidos de reconsiderações que foram atendidos,
porém não foi alterada a ordem de classificação original. 4 – DEFINIÇÃO DE ORIENTADORES
–Foi lida a relação final de discentes aprovados bem como os orientadores de primeira,
segunda e terceira escolhas. Baseado em troca de emails com os orientadores, várias vagas já
haviam sido definidas. Na reunião foi discutido a respeito de alguns discentes ainda sem
definição de orientação. A lista completa será enviado para orientares e discentes, sendo que
apenas a discente Amanda de Paiva Tavares ficou sem orientação pois solicitou trancamento
de matricula, sendo sua orientação definida na sua volta. A Prof. Caroline Borges, ficou sem
nenhum orientado apesar de ter solicitado vaga, assim como o Prof. Carlos ficou com uma
orientação apesar de ter solicitado duas. Neste momento, foi discutido que o ingresso por linhas
de pesquisa poderia proporcionar mais homogeneidade no ingresso evitando um orientador
ficar sem vaga pela ausência de discentes no perfil de sua pesquisa. Algo que será discutido
para a próxima seleção. 5 – TRANCAMENTO DE MATRICULAS –Foi indicado que a discente
Betânia Boeira Scheer apresentou documentos para trancamento de matricula pela licença
maternidade podendo fazer as disciplinas em que está matriculada em regime domiciliar, tendo
garantida sua bolsa por um semestre extra ao final dos 24 meses de sua matricula. Também foi
apresentado a solictação de trancamento pela aluna Amanda de Paiva Tavares, que alegou
compromisso profissionais que a impediriam de cursar as disciplinas no período de 2018/2. O
colegiado se mostrou contrário a esta justificativa, mas em conversa com a PRPPGI foi indicado
que não existe embasamento legal para impedir o trancamento e que para isso alterações
devem ser feitas no regimento do curso. 6 – EDITAL FAPERGS PRÓ-EQUIPAMENTOS –Foi
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indicado que houve a liberação dos recursos do Edital Pró-Equipamentos FAPERGS 2018 na
ordem de R$ 15.000,00. Assim foi combinado que cada representante seria responsável pelos
equipamentos que havia orçado, sendo feito um levantamento de preços para verificar se ainda
é possível comprar os mesmos equipamentos nas quantidades previstas. 7 – FECHAMENTO
PROAP E RECURSOS PRÓPRIOS –Foi informado que todo o recurso de auxilio aluno de
2017 já foi gasto e que todo o dinheiro de recursos próprios das inscrições em 2018 para a
seleção serão gastos em moveis disponíveis no pregão vigente. Ainda assim existe uma sobra
de dinheiro na conta referente ao PROAP 2018 que será gasto com o conserto de uma estufa
bacteriológica do Laboratório de Microbiologia. Caso ainda exista sobra foi combinado que será
feita uma compra conjunta que será dividida entre os professores referente a materiais de
consumos mais usuais. 8 – OUTROS ASSUNTOS –Foi informado que a discente Bianca
Planella que havia solçicitado trancamento não conseguiu cumprir as disciplinas obrigatórias
ficando impossibilitada de terminar o mestrado em tempo hábil e portanto cancelando sua
matricula. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto
Schneider, lavrei a presente ata que, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente. Pelotas, vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito.

 

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 22/10/2018, às 10:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS CASTILHO DE BARROS,
Coordenador Adjunto, em 22/10/2018, às 12:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 22/10/2018, às 14:42,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 22/10/2018, às 19:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIEZER AVILA GANDRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 24/10/2018, às 22:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANGELA NUNES MOREIRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 05/12/2018, às 08:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0321108 e o código CRC 88084485.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0321108
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala duzentos e
vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider, Coordenador
do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Carlos Castilho de Barros, Renata Moraes
Biellemann e Simone Pieniz e a representante discente Fernanda Machado da Costa. A seguir,
passou-se ao exame da ordem do dia: 1 – AVALIAÇÃO RESULTADO PEDIDO DE
DOUTORADO –A reunião se deu inicio com a avaliação da proposta de doutorado que foi negada
devido há vários quesitos que foram considerados insuficiente. Os membros do colegiado discutiram
ponto a ponto a avaliação, sendo observado que foi dado grande destaque negativo a estrutura curricular.
Foi considerado que a estrutura curricular tem número excessivo de Disciplinas, algumas destas são
sobrepostas e algumas referências são desatualizadas. Há Disciplinas similares em nomenclatura, ementa
e/ou referências bibliográficas àquelas apresentadas para Disciplinas de Graduação e não há clara
diferenciação das Disciplinas adotadas para o curso de mestrado em contraste as do doutorado. Outro
ponto importante foi o corpo docente, que não apresenta distribuição simétrica na produção intelectual e
muitos professores permanentes não apresentam projeto financiado. Assim foi concluído que é necessário
rever os critérios de opermanências dos docentes no PPGNA assim como a grade de disciplinas. 2 –
COMISSÃO DE REVISÃO DO REGIMENTO PPGNA –Baseado nas discussões anteriores foi
decidido que cada representante de área levará o regimentos a seus colegas para sugestões e
adequações. 3 – COMISSÃO DE REVISÃO DO QUADRO DE DISCIPLINAS PPGNA –Baseado
nas discussões anteriores foi decidido que cada representante de área levará a lista de disciplinas atuais a
seus colegas para sugestões e adequações. A solicitação é que possa se repensar a estrutura curricular de
forma a realizar uma adequação. Principalmente devido a queixa da coordenação de área que as
disciplinas se parecem com disciplina de graduação. Também foi criticado o excesso de disciplinas, por
isso fazer uma união das existentes pode ser um o caminho ideal para enxugar e remover aquelas que não
estão sendo ministradas de maneira regular. Outro ponto levantado é a revisão da bibliografia, pois a
mesma está muito desatualizada e prejudicou a avaliação.4 – OUTROS ASSUNTOS – Não havendo
nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.será assinada por todos os presentes. Pelotas,
sete de novembro de dois mil e dezoito. 

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 13/11/2018, às 13:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SIMONE PIENIZ, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 17/11/2018, às 19:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 04/12/2018, às 12:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANGELA NUNES MOREIRA,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 05/12/2018, às 08:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0350105 e o código CRC DF787FBB.

Referência: Processo nº 23110.003675/2018-04 SEI nº 0350105
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala
duzentos e vinte e oito da Faculdade de Nutrição, reuniram-se os professores do Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Alimentos desta Unidade, sob a presidência do Professor Augusto Schneider,
Coordenador do PPGNA, com a presença dos seguintes professores: Carlos Castilho de Barros, Eliezer
Ávila Gandra, Renata Moraes Bielemann e Ângela Nunes Morereira e a representante
discente Fernanda Machado da Costa. A seguir, passou-se ao exame da ordem do dia:1 –
DISCUSSÃO DE QUADRO DE DISCIPLINAS PPGNA – Os membros do colegiado trouxeram o
retorno de suas áreas a respeito da organização curricular. Da área de Analise e Controle de Alimentos o
Prof. Eliezer relatou que foi acordado que as disciplinas de Proteínas em Alimentos, Carboidratos em
Alimentos e Lipídeos – Analise Instrumental serão fundidas em uma única disciplina com nome ainda a
definir, com sugestão de Química de Alimentos Aplidaca. Não houve sugestão para as demais disciplinas
da área de alimentos. Na área de Nutrição Básica e Experimental as disciplinas de Métodos Experimentais
em Nutrição e Tópicos em Nutrição Experimental de responsabilidade da Prof. Elizabete Helbig serão
desativadas de acordo com sugestão da mesma que não está trabalhando mais nessa linha. A disciplina de
Antioxidantes nas Doenças Cardiovasculares de responsabilidade do Prof. Paulo Schenkel também será
desativada conforme sugestão do mesmo. A disciplina de Microbiota Intestinal e Interações com
Hospedeiro Humano foi combinado de ser fundida com a disciplina de Probióticos e Prebióticos da Prof.
Simone em uma única disciplina, visto que a de Microbiota não está sendo mais ofertada. Será tentado o
mesmo para a disciplina de Câncer: Alterações nas Vias de Sinalização Insulina/IGF que é ofertada
exclusivamente por professores de fora do PPGNA. Dentro das disciplinas da linha de Clínica e
Epidemiologia foi sugerida a remoção da disciplina de Nutrição Esportiva que nunca foi ministrada, além
de mudanças de nomes e atualização de ementas, porém sem exclusão ou inserção de outras disciplinas.
Além disso, por fim foi sugerida de maneira geral que as duas disciplinas de Docência orientada sejam
condensadas em uma única disciplina e que seja removida a disciplina de Metodologia II para criação de
uma disciplina de seminários. Desta maneira foi concluído que se teria um quadro mais enxuto de
disciplinas concordando com as sugestões recebidas no processo de doutorado. 2 – DISCUSSÃO DE
ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO PPGNA –Baseado nas discussões com os representantes do
colegiado de cada área não foram sugeridas nenhuma mudança ao regimento pelos pares. Porém se
iniciou a discussão de alguns pontos de mudança, principalmente no que diz respeito a: 1) pequenos
ajustes de texto ao longo do documento, 2) mudança no processo de qualificação, para que esta tenha um
formato mais livre e possa ser realizada antes do segundo semestre de mestrado, ou mesmo, com a
apresentação somente ou entrega de material escrito, ficando a cargo do orientador e mais adequada para
as diferenças existentes entre as linhas do PPGNA, 3) remoção de pontos do processo de seleção que
estavam desatualizados com o que estava sendo feito e com muitas especificações, 4) proibição de que o
trancamento de matricula seja feito por alunos recém ingressantes e sim somente após cursar todo primeiro
semestre, 5) regramento do processo de pós-doutorado, tanto voluntário como para bolsas CNPq e
CAPES, e que também o bolsista PNDP do PPGNA possa ciclar entre diferentes professores e áreas em
um período especifico menor que 5 anos para que mais professores sejam beneficiados com esta bolsa.  3
– VAGAS ESTRATÉGICAS –Foi informado que o PPG em Epidemiologia foi contemplado com uma
vaga no Edital de Vagas Estratégicas e que está interessado em compartilhar esta vaga com o PPGNA
devido a afinidade dos dois cursos e existência de cooperação e professores que já atuam nos dois PPGs.
Assim foi apoiado por todos que este processo seletivo seja realizado em conjunto e que o docente
selecionado possa atuar como docente permanente na linha de Clinica e Epidemiologia Nutricional do
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PPGNA e colaborar no ensino nas disciplinas desta área no PPGNA.4 – OUTROS ASSUNTOS – Foi
definido que o auxilio aluno extra (R$ 3.800,00) recebido da PRPPGI será divido entre todos os que
pediram, visto que os pedidos são menores que o valor disponibilizado ao curso, ao todo foram 4 pedidos.
O professor Eliezer trouxe uma demanda dos alunos da linha de Alimentos que sugeriram que seja
mudada a forma da prova escrita de seleção, devido a dificuldade que os mesmos relataram com questões
específicas da área de nutrição, que totalizam 60% da prova específica, prejudicando a classificação dos
mesmos. Assim, foi sugerido que para a próxima seleção seja organizada uma prova especifica para cada
linha de pesquisa e as vagas e bolsas sejam distribuídas igualmente por linha de pesquisa. Não havendo
nadamais a tratar foi encerrada a presente reunião da qual eu, Augusto Schneider, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. Pelotas, quatro de dezembro de dois mil e
dezoito.

 

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO SCHNEIDER,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Alimentos, em 04/12/2018, às 19:13, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 04/12/2018, às 22:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANGELA NUNES MOREIRA,
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