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ATA 07/2020 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (17/07/2020), 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 Fabricio Sutili – representante 4 

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

Área de Silvicultura; Mestrando Gabriel Raamon Santana Nunes – representante discente do 6 

Mestrado; Doutoranda Jessica Puhl Croda - representante discente do Doutorado.  A reunião do 7 

Colegiado ocorreu na modalidade virtual devido a suspensão das atividades acadêmicas e 8 

administrativas presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, conforme Portaria nº 9 

97.935, de 16/03/2020. Os pontos de pauta tratado e respectivas deliberações foram:  10 

1º - Ponto de Pauta - Aprovação da Ata 06 de 2020: a Ata 06 de 2020, da Reunião do 11 

Colegiado de 26 de junho de 2020 foi apreciada e aprovada. 12 

2º - Ponto de Pauta - Planos de Estudo:  Os Planos de Estudo de MATHEUS SEVERO DE 13 

SOUZA KULMANN e ALEXSANDRA CEZIMBRA QUEVEDO foram deferidos. O Plano de 14 

Estudos de SAMARA LAZAROTTO foi indeferido, devido a presença indevida da disciplina de 15 

Elaboração de Dissertação e Tese, ainda no Plano de Estudos de SAMARA LAZAROTTO o 16 

Colegiado recomenda a redução do quantitativo da disciplinas de Tópicos Especiais. A alteração 17 

de Plano de Estudos ANGELA MARIA MENDONÇA foi indeferido pela ausência de justificativa.  18 

3º - Ponto de Pauta – Solicitação de prorrogação de prazo de qualificação de DIONE RI-19 

CHER MOMOLLI –A solicitação de prorrogação de prazo de qualificação de Dione Richer Mo-20 

molli foi apreciada e indeferida, o Colegiado  levou em conta o parecer apresentado por seu ori-21 

entador,  na solicitação de permissão para que Dione Richer Momolli assumisse vaga de profes-22 

sor substituto com manutenção de Bolsa de Doutorado, realizada em 2019, com a alegação de 23 

que o prazo de qualificação e defesa não seriam alterados e foi considerado que falta clareza na 24 

justificativa da solicitação de prorrogação de prazo de qualificação da forma que a Pandemia 25 

afetou o andamento das atividades de pesquisa. 26 
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4º - Ponto de Pauta – Solicitação de prorrogação de prazo de Defesa de CAMILA BERGER – 27 

a solicitação de prazo de prorrogação de Defesa de Tese, em três meses, de Camila Berger foi 28 

deferido. 29 

5º - Ponto de Pauta – Pós-Doutorado Voluntário de Dayanna do Nascimento Machado – A 30 

solicitação de Pós-Doutorado voluntário de Dayanna do Nascimento, projeto de pesquisa intitu-31 

lado “DIVERSIDADE GENÉTICA E MANEJO INTEGRADO DE Oncideres impluviata (COLEOP-32 

TERA: CERAMBYCIDAE) EM Acacia mearnsii DE WILD NO RIO GRANDE DO SUL” foi analisa-33 

da e deferida. 34 

6º - Ponto de Pauta – Chamada 25/2020 CNPQ – O Coordenador apresentou o Edital da 35 

Chamada 25 de 2020 do CNPq, referente a concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado, que 36 

irá substituir as atuais cotas de bolsas de Mestrado e Doutorado do CNPq, destacando que a 37 

nova forma de concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado será através de projetos de 38 

pesquisa dos docentes aprovados no Edital, sendo que os alunos do PPGEF receberão bolsa de 39 

Mestrado ou Doutorado para realizarem atividades de pesquisa referentes aos projetos 40 

aprovados. O Colegiado indicou o envio de correspondência eletrônica, através da Coordenação, 41 

para os docentes vinculados ao Programa apresentado a proposta da Chamada 25/2020 do 42 

CNPq e solicitando sua manifestação em relação a intenção de participar dos projetos que serão 43 

inscritos pelo PPGEF. 44 

7º - Ponto de Pauta - PROAP 2020.1 – O Coordenador informou que o PROAP de 2020 será 45 

liberado em duas parcelas, sendo que a primeira no valor de R$ 35.131,42 foi liberado no 46 

presente mês e a segunda parcela será liberado em setembro. Para divisão do recurso entre os 47 

professores do Programa, o Colegiado decidiu manter os critérios de ranqueamento dos 48 

docentes.  49 

Assuntos Gerais: A professora Luciane Almeri Tabaldi solicitou que em próxima reunião do 50 

Colegiado entre na pauta a Docência Orientada com atividade de ensino frente ao aluno de 51 

forma remota e a doutoranda Jessica Puhl Croda solicitou que em próxima reunião do Colegiado 52 

entre na pauta os critérios de manutenção de bolsas no contexto da Pandemia.  53 
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Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 54 

Ata, que será assinada por mim e pelos membros do Colegiado participantes. 55 
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