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ATA 06/2021 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (02/06/2021), as dezesseis horas e trinta minutos, 1 

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

plataforma Google Meet. Participaram das discussões e deliberações: Professor Jorge Antonio de Farias – 3 

Presidente; Professora Cristiane Pedrazzi – Vice-Presidente; Professor Lúcio de Paula Amaral – representante 4 

da Área de Manejo Florestal; Professor Mauro Valdir Schumacher – representante da Área de Silvicultura; 5 

Professora Berta Maria Heinzmann – representante da Área de Tecnologia de Produtos Florestais; Doutoranda 6 

Adriana Maria Griebeler – representante discente do Doutorado; Mestrando Bruno Moreira Felippe – 7 

representante discente do Mestrado. Participaram da reunião como convidados os professores Felipe Turcheto – 8 

representante suplente da Área de Manejo Florestal e Ezequiel Gasparin representante suplente da Área de 9 

Silvicultura. A reunião do Colegiado ocorreu na modalidade virtual devido a suspensão das atividades 10 

acadêmicas e administrativas presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, conforme Portaria nº 97.935, 11 

de 16/03/2020. Com os seguintes pontos de Pauta e deliberações:  12 

Apresentação do Plano de Ação da Coordenação: O Coordenador do PPGEF  apresentou o Plano de Ação da 13 

Coordenação para o biênio 2021-2022,  o Planejamento Estratégico do PPGEF foi elaborado a partir de 14 

orientação da PRPGP, as estratégias para a criação do Planejamento Estratégico iniciaram com o envio de um 15 

formulário, via plataforma google formulários, para os discentes e docentes do programa, visando realizar um 16 

diagnóstico. Com base nos dados levantados foram formuladas Missão, Visão e Valores do PPGE. Missão: 17 

Solucionar, por meio da pesquisa aplicada, o uso racional dos recursos florestais e do ambiente natural na busca 18 

do bem-estar social, econômico e ambiental da população. Visão: Contribuir para a formação de recursos 19 

humanos de excelência, capacitados a contribuir para o contínuo desenvolvimento social e econômico da 20 

atividade florestal no Brasil. Valores: Transparência de ações e atos; Gestão compartilhada; Humanismo; Defesa 21 

da Ciência; Laicismo; Responsabilidade social e ambiental; Igualdade de gênero e raça. Os objetivos 22 

estratégicos definidos foram: Objetivos de Curto Prazo:  1 - Consolidar o processo de auto avaliação; 2 - 23 

Consolidar o processo de avaliação do docente pelo discente; 3 - Consolidar o processo de avaliação do 24 

discente pelo docente; 4 - Implementar mecanismos de estímulo a participação em eventos para docentes e 25 

discentes; 5 - Reestruturação da grade curricular visando a oferta de disciplinas voltadas ao desenvolvimento da 26 

inovação e do empreendedorismo; 6 - Reestruturação da grade curricular atualizando as disciplinas obrigatórias 27 

alinhadas ao PEP; 7 - Estimular a parceria com empresas; 8 - Realização de eventos “in company” cujo objetivo 28 

é a integração da academia com o setor produtivo; 9 - Atualizar o regulamento do curso; 10 - Implementar 29 

mecanismos mais ágeis e transparentes entre a coordenação e a comunidade do PPGEF; 11 - Implementar o 30 

Programa de oferta de disciplinas externas ao PPGEF. Objetivos de Médio Prazo: 1)Oferta de disciplinas em 31 
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inglês, possibilitando a participação de alunos estrangeiros no Programa; 2) Consolidação das parcerias 32 

internacionais que o programa já tem com a Áustria, Alemanha e Moçambique; 3) Criar uma estrutura 33 

operacional que dê visibilidade ao trabalho/pesquisa de todos os docentes e discentes do PPG, visando o 34 

estímulo a cooperação transversal; 4) Criar uma estrutura de estímulo a integração das pesquisas, possibilitando 35 

que simultaneamente ou em sequência as pesquisas tenham desdobramentos nas demais áreas de 36 

concentração do programa; 5) Organização de eventos técnicos-científicos, de caráter nacional para cada uma 37 

das áreas de concentração do PPPG; Objetivos de Longo Prazo: 1) Criação de um programa de vivência 38 

empresarial para docentes e discentes; 2) Estabelecimento de parceria técnico-científica com as empresas de 39 

base florestal da região sul do Brasil; 3) Estabelecimento de acordos de cooperação técnica-científica com 40 

instituições de pesquisa e ensino nos países do Mercosul; 4) Construção de um programa de cooperação 41 

acadêmica com PPG da região Norte e Nordeste; 5) Criação de um programa de formação de recursos humanos, 42 

na área de Ciências Florestais, para a África austral. O Planejamento Estratégico ficará a disposição, com todos 43 

os seus detalhes aos interessados, na secretaria do PPGEF. 44 

2 - Relato Plataforma Sucupira: O Coordenador relatou o processo de preenchimento da Plataforma Sucupira 45 

para avaliação quadrienal, desse processo, pontuou a complexidade em descrever como cada disciplina do Pro-46 

grama contribui para o perfil do egresso do PPGEF, observou que um dos pontos fracos do PPGEF é a ausência 47 

de produtos derivados da internacionalização, citou que ocorreram várias mudanças nos itens e critérios de ava-48 

liação da CAPES ao longo do quadriênio a ser avaliado e apontando como essas mudanças afetam negativa-49 

mente no processo. 50 

3 - Concessão de Bolsas: O Coordenador relatou a disponibilidade de duas Bolsas de Doutorado resultantes de 51 

bolsista que cancelou o vínculo com o curso e de bolsista que estabeleceu vinculo empregatício, conforme de-52 

terminação do Colegiado, Ata 05/2020, as bolsas foram disponibilizadas para o discente melhor pontuado pelo 53 

Currículo no processo de Ingresso, Éricklis Edson Boito de Souza, e para o discente orientado pelo professor 54 

melhor ranqueado no PPGEF, Guilherme Valcorte. 55 

4 - Solicitações de Prorrogação de Qualificações: As solicitações de Prorrogação de Qualificação, do profes-56 

sor Darci Alberto Gatto para o discente Pedro Jorge Goes Lopes, por quatro meses e da professora por Maristela 57 

Machado Araujo para discente Adriana Maria Griebeler, por três meses, foram apreciadas e deferidas. Durante a 58 

apreciação das solicitações Adriana Maria Griebeler se retirou da reunião. 59 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, Secretária do PPGEF, lavrei a presente Ata, que será 60 

assinada pelos membros do Colegiado participantes da reunião. 61 
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