
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022.
Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta
minutos, reuniu-se por videoconferência o colegiado do curso de Engenharia de
Alimentos. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Raimundo
Alberto Tostes, com a participação dos docentes: Daniel Angelo Longhi, Dirlei Diedrich
Kieling, Eduardo Cesar Meurer, Érika de Castro Vasques, Fabio Meurer, Leda Maria
Saragiotto Colpini, Leomara Floriano Ribeiro e Luana Carolina Bosmuler Züge. Ainda
presentes a técnica administrativa Andriara Tossani e a técnica em alimentos e
laticínios Cássia Reika Takabayashi Yamashita. Expediente: Leitura da ata da 56ª
Reunião Ordinária, realizada em 21/12/2021. Aprovada por unanimidade. Ordens do
dia: 1) ABERTURA DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE ATIVIDADES
FORMATIVAS: O coordenador apresentou ao colegiado a necessidade de realizar
uma alteração na data de entrega das atividades formativas proposta na
Regulamentação, considerando as alterações do calendário acadêmico em
decorrência da pandemia. O colegiado definiu, por unanimidade, que o Edital de
Submissão de Atividades Formativas, correspondente ao período letivo 2021/2, terá
como data de submissão o período de 21/03 a 25/03/2022 e o período de 28/03 a
15/04/2022 para análise dos documentos, pela Comissão de Homologação. Além
disso, foi definido pelo colegiado que no início do período letivo de 2022/1 a discussão
deverá ser retomada, para definição da data do próximo Edital de submissão; 2)
SOLICITAÇÃO FORA DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE TCC: O presidente
apresentou ao colegiado a solicitação para cursar a disciplina de TCC, realizada fora
do prazo, pelo discente João Gabriel Sanches. O professor Raimundo informou que
se disponibilizou a orientar o aluno, caso o pedido seja aprovado. O colegiado
analisou a solicitação e concluiu, por unanimidade, que não há tempo hábil para o
acadêmico concluir o Trabalho de Conclusão de Curso, considerando o término do
prazo para homologação de orientações e temas a proximidade da data final para
envio da versão escrita, em 05 de abril de 2022; 3 ) ATUALIZAÇÃO DOS
MEMBROS DO COLEGIADO: Solicitação de desligamento da representante da
categoria de técnicos administrativos, Rosangela Maria Barbosa Gazola, por estar em
afastamento. A técnica em alimentos e laticínios Cássia Reika Takabayashi Yamashita,
se comprometeu a consultar os pares sobre o interesse em assumir a suplência
como representante da categoria. Sobre a falta de representação discente, o
coordenador informou que uma nova direção assumiu o centro acadêmico do curso
e a já foi informada sobre a necessidade de apresentar representantes discentes. A
nova portaria deverá ser solicitada após as indicações dos novos representantes das
duas categorias; 4) HOMOLOGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES E TEMAS DE TCC: A
coordenadora do TCC, professora Dirlei Diedrich Kieling, apresentou as orientações e
temas de TCC que foram homologados por unanimidade, conforme anexo I. A
docente informou que todos os trabalhos serão realizados em formato de artigo e
destacou que já ocorreu a homologação de tema e orientador da discente Larissa
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Cristina Fabossa Cassimiro, em outro período, porém a discente acabou solicitando o
cancelamento da matrícula na ocasião, tendo se matriculado novamente no período
atual, com manutenção de tema e orientador. Comunicados: 1) INDICAÇÃO DE
DOCENTE E ESTUDANTE PARA REPRESENTAR O CURSO NA COMISSÃO DE
RECEPÇÃO DE CALOUROS: O presidente informou que a Assessoria de
Comunicação do Campus solicitou a indicação de um membro do colegiado de
Engenharia de Alimentos para representar o curso compondo a Comissão de
Recepção dos Calouros, além dos coordenadores do curso. O docente solicitou que
os membros avaliem a possibilidade de se voluntariar e comunique a coordenação,
caso estejam disponíveis; 2 ) HOMOLOGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE TCC –
2021: A professora Dirlei Diedrich Kieling, coordenadora do TCC, apresentou o
cronograma da disciplina TCC para o segundo período letivo de 2021. O cronograma
foi aprovado ad referendum e homologado por unanimidade pelo colegiado do curso,
conforme anexo II. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor Raimundo
Alberto Tostes, às quatorze horas e quarenta e oito minutos, encerrou a reunião, da
qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela
presidente e demais presentes.

ANEXO I
Orientações e Temas de TCC – Período Letivo de 2021/2º

GRR DISCENTE TEMA ORIENTADOR

GRR20163859 Ariane Garanhani
Mini bolo com aplicação de
cobertura
comestível ativa à base de
gelatina ou amido.¹

Profa. Dra. Dirlei
Diedrich
Kieling

GRR20173970 Ariane Welke
Pinto

Aplicação de cobertura
ativa com extrato de
erva-mate (Ilex
paraguariensis) em
tomate.¹

Profa. Dra. Dirlei
Diedrich
Kieling

GRR20166701 Bárbara Hemily
de Oliveira

Carbamato de etila em
cachaças brasileiras.¹

Prof. Dr.
Eduardo Cesar
Meurer

GRR20173942 Bruna Rodrigues
Santana

Extração e encapsulação
de compostos
bioativos de Clitoria
ternatea L.¹

Profa. Dra.
Leomara
Floriano
Ribeiro

GRR20170227
Larissa Cristina
Fabossa
Cassimiro

Valor nutricional da farinha
da folha do feijão
guandu (Cajanus cajan)
para o pacú (Piaractus
mesopotamicus).¹,²

Prof. Dr. Fábio
Meurer²

GRR20173979 Márcia de Souza
Tótoli Ignácio

Desenvolvimento de um
caldo de Tilápia do
Nilo (Oreochromis
niloticus).¹

Prof. Dr. Fábio
Meurer
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GRR20170094 Matheus Laverde
Marzola

Extração, caracterização e
aplicação de
compostos bioativos do
capim-limão
(Cymbopogon citratus) na
conservação de
hambúrguer.¹

Profa. Dra. Dirlei
Diedrich
Kieling

GRR20167681 Nathália Maioli
Crema

Desenvolvimento e
caracterização de filmes
incorporados com
quitosana.¹

Leomara
Floriano Ribeiro

¹Os temas propostos referem-se ao desenvolvimento do TCC na forma de Artigo.
²Orientação e tema já homologados em 2021/1º.

 
ANEXO II

Cronograma da Disciplina de TCC - Período Letivo 2021/2º

Data/Prazo Atividade

04/02/2022 Reunião do início do semestre letivo a ser realizada de forma
remota via Microsoft Teams.

11/02/2022
Prazo final para enviar o formulário de orientação e tema de TCC
a Coordenação de TCC - para
aprovação e homologação pelo Colegiado do curso.

04/03/2022 Prazo final para o discente entregar a proposta de projeto ou
artigo do TCC para o orientador.

25/03/2022
Prazo final para o orientador indicar os membros da banca
examinadora para aprovação e homologação
pelo Colegiado do curso.

05/04/2022 Prazo final para o discente entregar a versão escrita completa do
TCC para o orientador.

10-15 dias
antes da defesa

Prazo para o discente entregar a versão definitiva do TCC aos
membros da banca.

05/05/2022 Prazo final para realização das defesas de TCC.

10/05/2022 Prazo final para entrega da versão final do TCC ao orientador,
com as correções indicadas pela banca.

14/05/2022
Prazo final para o orientador entregar a Coordenação de TCC a
versão final do documento em PDF,
com folha de aprovação assinada e ficha catalográfica.
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16/05/2022 Prazo final para homologação dos resultados finais dos TCCs
pelo Colegiado do curso.

18/05/2022 Prazo final para lançamento da nota da disciplina de TCC pelo
orientador.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRIARA LYZIANE TOSSANI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 15/06/2022, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEOMARA FLORIANO RIBEIRO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/06/2022, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO CESAR MEURER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/06/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUANA CAROLINA BOSMULER ZUGE,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/06/2022, às 12:05, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEDA MARIA SARAGIOTTO COLPINI,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 20:12, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CASSIA REIKA TAKABAYASHI YAMASHITA,
TECNICO EM ALIMENTOS E LATICINIOS, em 23/06/2022, às 07:38, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DIRLEI DIEDRICH KIELING, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/06/2022, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO MEURER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIKA DE CASTRO VASQUES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL ANGELO LONGHI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/07/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO ALBERTO TOSTES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/07/2022, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4346632 e
o código CRC C06BC3E5.

Referência: Processo nº 23075.016706/2022-39 SEI nº 4346632
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