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ATA 14/2020 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (20/11/2020), as nove horas e 1 

trinta minutos, começou a reunião virtual do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 2 

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

deliberações: Professor Jorge Antonio de Farias – Presidente; Professora Cristiane Pedrazzi – 4 

Vice-Presidente; Professor Frederico Dimas Fleig – representante da Área de Manejo Florestal; 5 

professora Luciane Almeri Tabaldi – representante da Área de Silvicultura; professora Berta 6 

Maria Heinzmann – representante da Área de Tecnologia de Produtos Florestais; Mestrando 7 

Gabriel Raamon Santana Nunes – representante discente do Mestrado. A reunião do Colegiado 8 

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

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

16/03/2020. Com Pauta Única: Vagas para o processo seletivo de ingresso de discentes no 11 

PPGEF no primeiro semestre de 2021.  O Coordenador do PPGEF propôs que para determinar o 12 

número de vagas fosse utilizado como parâmetros a produção bibliográfica de cada docente, em 13 

especial, artigos na área publicados em 2020, a disponibilidade de bolsas para o primeiro 14 

semestre de 2021, número de orientados que cada professor terá em 2021 e as diretrizes da 15 

CAPES sobre o número de discentes por docente. O Colegiado aprovou a proposta e solicitou à 16 

Coordenação enviar correspondência eletrônica aos professores para comunicar os critérios e 17 

confirmar o interesse dos docentes que receberão vagas nestas, bem como verificar aqueles que 18 

possuem projetos com bolsas disponíveis, ficando para próxima reunião a deliberação do 19 

número de vagas.  20 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 21 

Ata, que será assinada pelos membros do Colegiado participantes. 22 
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