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ATA 06/2020 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (26/06/2020), 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; Professor Frederico Dimas Fleig  – representante 4 

da Área de Manejo Florestal; Professora Luciane Almeri Tabaldi – representante da Área de 5 

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

Produtos Florestais; Mestrando Gabriel Raamon Santana Nunes – representante discente do 7 

Mestrado; Doutoranda Jessica Puhl Croda - representante discente do Doutorado.  A reunião do 8 

Colegiado ocorreu na modalidade virtual devido a suspensão das atividades acadêmicas e 9 

administrativas presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, conforme Portaria nº 97.935, 10 

de 16/03/2020. Os pontos de pauta tratado e respectivas deliberações foram:  11 

1º - Ponto de Pauta - Aprovação das Atas 04 e 05 de 2020: a Ata 04 de 2020, da Reunião do 12 

Colegiado de 22 de maio de 2020 foi apreciada e aprovada, a Ata 05 de 2020, da Reunião do 13 

Colegiado de 29 de maio de 2020 foi apreciada e aprovada com uma alteração no segundo ponto 14 

de pauta, onde a distribuição de bolsas aos mestrandos e doutorandos se realizará a partir da nota 15 

atribuída aos currículos dos candidatos a bolsa e a partir de pontuação dos artigos produzidos 16 

pelos respectivos orientados e co-orientados que tenham sido resultado das pesquisas de 17 

mestrado e doutorado realizadas no PPGEF, sendo que o Colegiado voltará a apreciar a questão 18 

para o detalhamento da pontuação e das cotas de bolsas para cada caso. 19 

2º - Ponto de Pauta - Planos de Estudo:  Os Planos de Estudo de Luana Camila Capitani e Mateus 20 

Alves Saldanha foram apreciados e deferidos, o Plano de Estudo de Camila Fonseca Galvan foi 21 

indeferido por não constar o Comitê de Orientação e pela presença indevida de Docência 22 

Orientada I e II. A alteração do Plano de Estudos de Dione Richer Momolli foi deferida.   23 

3º - Ponto de Pauta -  Prorrogação de Bolsas: a representante discente do Doutorado, Jessica 24 

Puhl Croda apresentou a sugestão de um modelo de formulário para solicitação de prorrogação 25 

de Defesa e de prorrogação de Bolsa concomitante, a secretária do PPGEF esclareceu que em 26 

relação a solicitação de prorrogação de Defesa a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPGP) da 27 

UFSM adota formulário que não pode ser substituído pelo Programa, assim o Coordenador orga-28 

nizou a demanda dos alunos em duas propostas: 1 -  A solicitação concomitante de prorrogação 29 

de Defesa e de Bolsa, sendo que o formulário já existente passaria a ser utilizado para os dois 30 

propósitos e 2 – A solicitação primeiro da prorrogação de Defesa a ser apreciada pelo colegiado e 31 

no segundo momento a solicitação de prorrogação de Bolsa; a segunda proposta, foi deferida pela 32 

maioria. 33 
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4º - Ponto de Pauta – Minuta do Edital de ingresso discente no Segundo Semestre – A minuta 34 

do Edital para ingresso discente no segundo semestre de dois mil e vinte foi apreciada e aprovada. 35 

5 - Assuntos gerais: o Coordenador comunicou que na próxima reunião do CEPE será discutido o 36 

Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e encaminhamentos para termino do pri-37 

meiro semestre letivo de 2020. Mestrando Gabriel Raamon Santana Nunes questionou sobre a 38 

prorrogação de bolsas devido atrasos nas pesquisas em decorrência da pandemia, se o Programa 39 

faria uma apreciação caso a caso ou haveria prorrogação geral, o Coordenador explicou que cada 40 

caso seria apreciado pelo Colegiado, que as prorrogações devem ser solicitadas, lembrou que a 41 

prorrogação da bolsa para um doutorando ou mestrando implicará que a bolsa só poderá ser dis-42 

ponibilizada para novo candidato após o prazo da prorrogação acabar, ou seja, a cota de bolsa 43 

continuará ocupada, durante a prorrogação. 44 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 45 

Ata, que será assinada por mim e pelos membros do Colegiado participantes. 46 
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