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ATA 03/2018 

 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (13/03/2018), às 

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

no campus central da Universidade Federal de Santa Maria, realizou-se reunião 

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

Estiveram presentes: Prof. Jorge Antonio de Farias – Presidente; Prof. Dilson 

Antônio Bisognin – Vice-Presidente; Prof.ª. Berta Heinzmann – representante da 

Área de Tecnologia de Produtos Florestais; Prof. Mauro Valdir Schumacher – 

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

Área de Manejo Florestal; Doutoranda Dayanna do Nascimento Machado - 

representante discente do Doutorado; Mestrando Felipe Manzoni Barbosa – 

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

respectivas deliberações foram: 

Primeiro ponto de pauta – avisos da Coordenação: O Coordenador noticiou a 

realização de uma aula inaugural do primeiro semestre do ano de dois mil e 

dezoito, que ocorrerá no dia vinte e um do mês de março, com o tema "A 

importância das relações institucionais público-privadas como ferramenta para a 

busca da inovação e tecnologia no setor florestal." 

Segundo ponto de pauta -  Edital para ingresso no PPGEF no segundo 

semestre de 2018: o Coordenador apresentou a proposta do PPGEF aderir ao 

processo de ingresso para o segundo semestre, abrindo vagas para o Doutorado, 

os presentes concordaram e decidiram que os professores que tivessem, no 

mínimo 1,5 de pontuação no ranque do PPGEF, seriam consultados sobre a 

disponibilidade em receber novos doutorandos para o segundo semestre de dois 

mil e dezoito. Aprovando a proposta de edital. 

Terceiro ponto de pauta - Avaliação discente pelo docente para manutenção 

de bolsa: Os presentes debateram a pertinência dos orientadores realizarem 

uma avaliação semestral dos seus orientandos bolsistas. Professor Jorge Antonio 

Farias destacou a importância da utilização de metodologia/instrumentos 

padronizados, também, para produção de registros, abordou a relevância da 

avaliação, inclusive, da produção acadêmica, das publicações destes, para 

qualificação do Programa. Contudo os presentes não chegaram a uma conclusão 

em relação a avaliação das publicações dos bolsistas, ficando a questão para ser 

retomada em outra reunião do colegiado. 
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Quarto ponto de pauta – disponibilização de vagas para reconhecimento de 

diplomas obtidos no exterior: os conselheiros decidiram disponibilizar três 

vagas para o Doutorado. 

Quinto ponto de pauta – relatório de encerramento de Pós-Doutorado de 

André Luiz Missio: o relatório final de Pós-Doutorado de Andre Luiz Missio, 

referente ao segundo semestre de dois mil e dezessete, foi apreciado e aprovado 

pelo Colegiado, assim como o artigo apresentado. 

Sexto ponto de pauta – inclusão da professora Luciana Almeri Tabaldi como 

professora permanente do PPGEF:  o Colegiado aprovou a passagem da 

professora  Luciana Almeri Tabaldi do quadro de professores colaboradores para 

o quadro de professores permanentes do PPGEF. 

Sétimo ponto de pauta – Apreciação dos Planos de Estudo: os planos de 

estudo dos alunos Fernanda Regina Andrade, Gian Carlos Poleto, Monike 

Andrade Pereira, Pabulo Diogo de Souza, Vinicius de Oliveira Weise, foram 

analisados e aprovados. 

Assuntos gerais: 

O Coordenador lembrou que o acompanhamento do período de vigência das 

bolsas é acessível ao bolsista através de aplicativo da CAPEs, assim, não é 

responsabilidade da coordenação ou da secretaria do programa. 

O professor Mauro Valdir Schumacher relato a solicitação de uma das alunas 

ingressantes do Mestrado, a qual seria orientador, mas solicitou a troca de 

orientador. 

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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