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ATA 02/2020 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (05/03/2020), às nove horas, na sala 1 

cinco mil duzentos e sessenta do prédio quarenta e quatro, no Campus Central da Universidade 2 

Federal de Santa Maria, realizou-se reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 3 

Engenharia Florestal. Estiveram presentes: Professor Jorge Antonio de Farias – Presidente; 4 

Professora Cristiane Pedrazzi – Vice-Presidente; professor Frederico Dimas Fleig – representante 5 

da Área de Manejo Florestal; professora Lia Rejane Silveira Reiniger – representante suplente da 6 

Área de Silvicultura; professora Berta Maria Heinzmann – representante da Área de Tecnologia de 7 

Produtos Florestais; Mestrando Gabriel Raamon Santana Nunes – representante discente do 8 

Mestrado. Os pontos de pauta tratados e as respectivas deliberações foram: 9 

1º Ponto de Pauta – Aluno Especial I: O Coordenador apresentou as solicitações de matrícula na 10 

categoria de “Aluno Especial I” de ELISABET CENDALES PULIDO para disciplina de CFL862 - 11 

ECONOMIA FLORESTAL "A" e de AMISTRONG KILA MAFALDO para disciplina CFL887 - 12 

PROPRIEDADES QUÍMICA DA MADEIRA. O Colegiado deferiu o “ad referendum” às solicitações 13 

que a Coordenação realizou em decorrência do prazo. 14 

2º Ponto de Pauta – Alteração de Planos de Estudo: As alterações no Plano de Estudos da aluna 15 

JULIANE DOS SANTOS ANDRADE foram apreciadas e deferidos; as alterações no Plano de 16 

Estudos da aluna JAQUELINE BEATRIZ BRIXNER DREYER foram apreciadas e indeferidos por 17 

falta do terceiro membro no Comitê de Orientação Acadêmica. 18 

3º Ponto de Pauta – Encerramento de Pós-Doutorado: As solicitações de encerramento de Pós-19 

Doutorado das doutoras CLAIR WALKER (Projeto Caracterização morfológica e molecular de 20 

espécies de Cladosporium ssp. em nogueira-pecã) e KELEN HAYGERT LENCINA (Projeto Análise 21 

molecular e diversidade genética em populações de erva-mate) foram apreciadas e deferidas, os 22 

membros do Colegiado consideram os Relatórios Circunstanciados das Atividades Desenvolvidas 23 

e os respectivos Artigos Publicados em conformidade com a Resolução 002/05 da UFSM.  24 

4º Ponto de Pauta – Distribuição de Bolsas primeiro semestre de 2020: O Coordenador 25 

apresentou o novo modelo de concessão de bolsas para programas de pós-graduação que a 26 

CAPES começou a adotar para o ano vigente, apesar da redução do quantitativo de cotas de 27 

bolsas Demanda Social – CAPES do PPGEF, devido à desistência de alguns candidatos 28 

selecionados, o número de ingressantes no Mestrado e Doutorado foi menor que o número de 29 

bolsas disponíveis, sendo assim, todos alunos ingressantes no PPGEF e aptos receberão bolsa.  30 

5º Ponto de Pauta – Requerimento de Prorrogação de Defesa de Dissertação da aluna 31 

CAMILA MAYDANA RIBEIRO:  A solicitação de Prorrogação de Defesa de Dissertação da aluna 32 

CAMILA MAYDANA RIBEIRO foi indeferida pelo Colegiado, por descumprir o Parágrafo Único do 33 

Artigo 56, do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, que estipula 34 

que a solicitação de prorrogação deve ser encaminhada ao Colegiado pelo orientador com 35 
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antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do prazo limite, o Processo com o requerimento de 36 

Prorrogação foi iniciado em 13 de fevereiro de 2020, desta forma, apenas 15 (quinze) dias antes 37 

do final do prazo que a aluna teria para realizar a Defesa de Dissertação. Também foi observado 38 

que não foi apresentada justificativa fundamentada ou consistente para o pedido e não havia 39 

parecer do professor-orientador sobre a solicitação no processo, apenas sua manifestação de 40 

estar de acordo com a solicitação. 41 

6. Assuntos Gerais: O professor Jorge Antônio de Farias comunicou que a Coordenação e 42 

Secretaria do PPGEF realizarão a apresentação de informações acadêmicas e administrativas do 43 

PPGEF, na primeira aula de Seminário I “A”, disciplina do Mestrado, para os alunos ingressantes, 44 

com o convite aos alunos ingressantes do Mestrado e Doutorado, com o objetivo de contribuir para 45 

adaptação e organização dos discentes ingressantes, passando orientações gerais e realizando 46 

esclarecimentos. O coordenador também anunciou que a aula inaugural do PPGEF ocorrerá dia 47 

30 de março ou 06 de abril de 2020, conforme disponibilidade a ser confirmada pela Engenheira 48 

Florestal Marjorie Kaufmann, presidente da FEPAM, palestrante convidada. 49 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 50 

Ata, que será assinada pelos membros do Colegiado presentes. 51 
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