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ATA 01/2018 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (15/02/2018), 

às nove horas, na sala cinco mil duzentos e sessenta do prédio quarenta e 

quatro, na Universidade Federal de Santa Maria, realizou-se reunião do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. Estiveram 

presentes: Prof. Jorge Antonio de Farias – Presidente; Prof. Mauro Valdir 

Schumacher – representante da Área de Silvicultura; Prof. Dilson Antônio 

Bisognin – suplente da Área de Silvicultura; Prof. Fabrício Sutilli – representante 

da Área de Manejo Florestal; Doutoranda Dayanna do Nascimento Machado - 

representante discente do Doutorado; Mestranda Adriana Maria Griebeler – 

representante discente do Mestrado. Os pontos de pauta tratados e as 

respectivas deliberações foram:  

Primeiro ponto de pauta - apreciação da ata quatorze de dois mil e dezessete 

(14/2017): a qual foi aprovada.  

Segundo ponto de pauta - comunicados da Coordenação: o professor Jorge 

Antônio de Farias relatou que as propostas aprovadas para integrarem o  projeto 

de internacionalização da Pós-Graduação da UFSM foram do professor César 

Augusto Guimarães Finger e Lia Rejane Reiniger, sendo que a proposta da 

Coordenação do PPGEF, contribuirá com elementos para a proposta geral da 

Pós-Graduação; o coordenador informou que os selecionados no Edital 01 de 

2018 do PPGEF/UFSM do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado 

Sanduíche no Exterior foram os alunos Dayanna do Nascimento Machado e 

Vinicius Spolaor Fantinel. 

Terceiro ponto de pauta - apreciação do pedido de prorrogação de Exame de 

Qualificação da Discente Juliana Fernandes Gomes: após a leitura da solicitação 

o Colegiado deliberou pelo deferimento do pedido condicionado a apresentação, 

até o dia quinze de março, de planejamento com cronograma da preparação para 

qualificação, a fim de nova apreciação do colegiado; 

Quarto ponto de pauta - apreciação da solicitação de prorrogação de 

doutoramento da Discente Calinca Barão de Ávila: após leitura e debate da 

solicitação, o Colegiado indeferiu a mesma, tendo o entendimento de que o 

exame de qualificação é a etapa destinada para analisar a viabilidade e a 

continuidade da pesquisa, avaliando, entre outras questões, a metodologia e os 

recursos disponíveis para viabilizá-la, e como houve a sua aprovação na 
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qualificação, compreende-se que a pesquisa continha os elementos necessários 

para sua execução. Dessa forma, a justificativa do uso de nova ferramenta de 

pesquisa não foi considerada como pertinente para prorrogar o prazo de defesa, 

que se encerra em três de março de dois mil e dezoito.  

Quinto ponto de pauta - apreciação do projeto de Pós-Doutorado do Dr. 

André Missio: o Colegiado aprovou o projeto, condicionado o deferimento do 

Pós-Doutorado com o referido projeto a entrega de relatório das atividades 

referentes ao Projeto de Pós-Doutorado iniciado no segundo semestre de dois 

mil e dezessete; 

Sexto ponto de pauta - apreciação dos Planos de Estudos de Cyro Matheus 

Cometti Favalessa e Elenice Brotto Weiler: os quais foram aprovados. 

Sétimo ponto de pauta - apreciação de solicitação de Bancas de Qualificação, 

dissertação e doutorado de: Anna Paula Lora Zimmermann, Carlos Garrido 

Pinheiro, Eliziane Pivoto Mello, Grasiele Dick, Leonardo Severo da Costa, 

Marciane Danniela Fleck, Pierre André Bellé, Samara Pozzan da Rocha, Suelen 

Carpenedo Aimi, Leonardo Mortari Machado, Mirian Lago Valente, Roselene 

Marostega Felker, Kristiana Fiorentin dos Santos, Felipe Turchetto, Tamires 

Manfio Somavilla, Daniele Lemos Brum, Jéssica Maus da Silva, Junior Oliveira 

Mendes, Elisiane Alba, Tiago Luis Badin, Paulo Fernando dos Santos Machado,  

Camila Andrzejewski, Franciele de Bastos, Fernanda Dias dos Santos, Débora 

Luana Pasa, Lorena Oliveira Barbosa, Elke Lima dos Santos, as quais foram 

aprovadas; 

Oitavo ponto de pauta - preenchimento da vaga do representante da área de 

Manejo Florestal: o Colegiado solicitou que o Coordenador do Curso realize 

consulta aos professores da área, através de correspondência eletrônica, da 

disponibilidade e interesse destes; 

Nono ponto de pauta - preenchimento da Função de Coordenador Substituto: o 

professor Dilson Antônio Bisognin foi escolhido pelo Colegiado para exercer a 

função de Coordenador Substituto, até o final da gestão atual, devido à licença 

maternidade da professora Cristiane Pedrazzi, que terminará no último mês de 

mandato da atual gestão; 

Décimo ponto de pauta – apreciação do Convênio entre PPGEF/UFSM e a 

Embrapa Floresta/Curitiba e Embrapa Pecuária Sul/Bagé: o professor Jorge 

Antonio Farias apresentou a minuta do convênio que foi discutida e aprovada. 
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Assuntos Gerais: Foi agendada próxima reunião do colegiado para o dia vinte 

e um do mês de fevereiro de dois mil e dezoito. 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do 

PPGEF, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros do 

Colegiado presentes. 
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