
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA INDICAÇÃO AO 

PRÊMIO CAPES DE TESE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS ALIMENTOS 

Ata da sessão da reunião da comissão de avaliação para indicação ao prêmio CAPES de 

Tese, do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da Universidade Federal 

de Santa Catarina, comissão de avaliação composta pelos Professores: Vívian Maria 

Burin, Dra. (Presidente), Maria Manuela Camino Feltes, Dra., e Giustino Tribuzi, Dr. A 

sessão da reunião realizada no dia três de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 

em ambiente virtual do site Conferência Web – RNP (<https://conferenciaweb.rnp.br/>). 

A presidente deu início à sessão cumprimentando os demais membros da comissão e 

apresentando as duas teses inscritas para a seleção na instituição e defendidas no ano de 

dois mil e vinte no Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos. Foram 

utilizados como requisitos na seleção os seguintes critérios com base no Edital n°3/2021 

da CAPES: (a) originalidade do trabalho; (b) relevância para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, ambiental, cultural e social; (c) qualidade e quantidade de 

publicações decorrentes da tese; (d) metodologia utilizada; (e) qualidade da redação; e (f) 

estrutura/organização do texto. Após a avaliação das duas teses inscritas para a seleção, a 

Tese de Doutorado da acadêmica Bibiana da Silva, “Mel de melato de bracatinga 

(Mimosa scabrella Bentham): compostos bioativos, potencial anti-inflamatório e 

marcadores proteômicos de autenticidade” sendo a orientadora a Profa. Dra. Ana 

Carolina de Oliveira Costa, atendeu todos os requisitos supracitados. A justificativa da 

escolha desta tese se baseou nos critérios acima estipulados sendo creditado o conceito 

excelente em todos os itens avaliados. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada 

às quinze horas, dela sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada foi assinada 

pelos membros da comissão de avaliação.  

 

Florianópolis, 03 de maio de 2021. 

 

Assinatura: 

 

________________________________ Vívian Maria Burin, Dra. 

                                                                (Presidente da comissão de avaliação) 

 

________________________________ Maria Manuela Camino Feltes, Dra.  

 

 

________________________________Giustino Tribuzi, Dr.  
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