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ATA 11/2021 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (10/09/2021), as quinze horas e 1 

trinta minutos, 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: Professor 3 

Jorge Antonio de Farias – Presidente; Professora Berta Maria Heinzmann – representante da Área de 4 

Tecnologia de Produtos Florestais; Professor Mauro Valdir Schumacher – representante da Área de 5 

Silvicultura; Professor Felipe Turchetto, representante suplente da Área de Manejo Florestal;  6 

Mestrando Bruno Moreira Felippe – representante discente do Mestrado. A reunião do Colegiado 7 

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

presenciais na Universidade Federal de Santa Maria, conforme Portaria nº 97.935, de 16/03/2020. Com 9 

ponto de Pauta “avaliação do discente pelo docente/orientador e avaliação docente pelo discente”, o 10 

Coordenador do PPGEF apresentou o formulário de avaliação do discente pelo docente/orientador que 11 

foi utilizado pelo PPGEF em 2018 e 2019 e abriu para discussão de cada ponto de avaliação: local de 12 

residência do orientado que permita o deslocamento desse à Universidade e frequência que o 13 

orientado vem à Universidade; submissão de artigo para periódico científico pelo orientado; submissão 14 

de resumo em eventos pelo orientado; desempenhado das atividades de pesquisa pelo orientado 15 

conforme acordado com o comitê de orientação; tempo de resposta do orientado as demandas do 16 

comitê de orientação; qualidade na realização das solicitações do comitê de orientação pelo orientado; 17 

outra remuneração que o orientado receba, além da bolsa concedida (no caso de bolsistas); ao final foi 18 

decidido manter as questões de avaliação e incluir a solicitação de informação sobre outros cursos 19 

regulares que o orientado esteja realizando. Em relação a avaliação do docente pelo discente foi 20 

deliberado que a avaliação deve ser especificamente do orientador pelo orientado, ficando o 21 

Coordenador responsável por apresentar, na próxima reunião do Colegiado, minuta de formulário de 22 

avaliação do orientador por seus orientados. 23 

 Assuntos Gerais: O professor Mauro Valdir Schumacher relatou que foi questionado por seu 24 

orientado João Antônio Rodrigues Santos sobre o cancelamento de sua bolsa devido a reprovação em 25 

disciplina do PPGEF, o Coordenador esclareceu que não se trata de uma regra do PPGEF, que o 26 

“desempenho acadêmico satisfatório”, como requisito para bolsista, consta no Regulamento do 27 

Programa de Demanda Social da CAPES, assim, se considera a reprovação em uma disciplina 28 

obrigatória do PPGEF como um desempenho acadêmico insatisfatório, restando apenas o 29 

cumprimento do Regulamento da CAPES. Professora Berta Maria Heinzmann questionou sobre o 30 

plano de retorno das atividades presenciais para as aulas práticas e relatou que no PPG Farmacologia, 31 

no qual também é docente, o professor da disciplina prepara um planejamento das aulas práticas com 32 
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a colaboração da Coordenação e encaminha o documento a Comissão de Biossegurança Setorial, o 33 

Coordenador do PPGEF considerou o procedimento adequado e manifestou que a Coordenação estará 34 

disponível aos docentes que queiram. Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, 35 

Secretária do PPGEF, lavrei a presente Ata, que será assinada pelos participantes da reunião. 36 
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