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ATA 04/2020 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (22/05/2020), a partir das dez 1 

horas, começou a reunião virtual do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 2 

Florestal, utilizando a plataforma Google Meet. Participaram das discussões e deliberações: 3 

Professor Jorge Antonio de Farias – Presidente; Professora Cristiane Pedrazzi – Vice-Presidente; 4 

Professor Frederico Dimas Fleig  – representante da Área de Manejo Florestal; Professora Luciane 5 

Almeri Tabaldi – representante da Área de Silvicultura; Professora Berta Maria Heinzmann – 6 

representante da Área de Tecnologia de Produtos Florestais; Mestrando Gabriel Raamon Santana 7 

Nunes – representante discente do Mestrado; Doutoranda Jessica Puhl Croda - representante 8 

discente do Doutorado.  A reunião do Colegiado ocorreu na modalidade virtual devido a suspensão 9 

das atividades acadêmicas e administrativas presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, 10 

conforme Portaria nº 97.935, de 16/03/2020.  Os pontos de pauta tratado e respectivas 11 

deliberações foram:  12 

1º - Ponto de Pauta - Alterações Planos de Estudo: as solicitações de alteração dos Planos de 13 

Estudo dos discentes JAQUELINE BEATRIZ BRIXNER DREYER, CLAUDINEI GARLET, JULLIE 14 

DOS SANTOS, foram deferidas. A solicitação de aprovação de Plano de Estudos de LUCIANE 15 

GRENDENE MACULAN foi deferida e de MARLLOS SANTOS DE LIMA foi indeferida por ausência 16 

do Comitê de Orientação. 17 

2º - Ponto de Pauta – Qualificação extemporânea de Mariana Fauerharmel: o coordenador do 18 

PPGEF apresentou a solicitação do professor Dilson Antonio Bisognin, orientador da aluna de 19 

Doutorado Mariana Fauerharmel, sobre a situação da doutoranda que não qualificou no prazo, 20 

que seria no final do primeiro semestre de 2019, segundo o professor orientador a Doutoranda 21 

não apresentou o texto com os resultados da pesquisa adequado para qualificação e não tem se 22 

comunicado para receber orientações, o Colegiado deliberou que a Coordenação entraria em 23 

contato com a aluna para pedir esclarecimentos e após a resposta da doutoranda voltar a apreciar 24 

o caso. 25 

3º - Ponto de Pauta – Critérios de distribuição de bolsas Mestrado e Doutorado: o 26 

Coordenador apresentou três propostas para mudança nos critérios de distribuição de bolsas ou 27 

manutenção dos critérios atuais, primeira proposta: manutenção do critério atual, em que as cotas 28 

de bolsas são disponibilizadas aos docentes a partir de sua  classificação e posição pela produção 29 

intelectual, com publicações em revistas científicas; segunda proposta: critério utilizando a 30 

classificação docente e a pontuação dos currículos dos alunos, sendo uma distribuição utilizando 31 

dois critérios, caso aprovado, nova deliberação do colegiado estabelecerá a forma que os dois 32 

critérios serão utilizados em relação as cotas de bolsas disponíveis; terceira proposta: utilizar 33 

apenas a pontuação dos currículos dos alunos. A professora Luciane Almeri Tabaldi solicitou que 34 

a discussão da pauta fosse adiada para próxima reunião do Colegiado, a fim de poder consultar 35 
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os pares da área, sendo sua solicitação acolhida por todos, ficando assim a pauta a ser tratada 36 

em próxima reunião. 37 

Assuntos Gerais: o Coordenador noticiou edital do CNPq, com o objetivo de compor a demanda 38 

institucional em atendimento à Chamada CNPq Nº 12/2020 – Programa de Mestrado e Doutorado 39 

Acadêmico para Inovação – MAI/DAI, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP), 40 

juntamente com a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM (AGITTEC), em 41 

breve estará acolhendo propostas para apoio, nos moldes previstos pela Chamada CNPq, 42 

provenientes Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. 43 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 44 

Ata, que será assinada por mim e pelos membros do Colegiado participantes 45 
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