
1 
 

Av. Roraima nº 1000 Prédio 44 Sala 5255 
Campus Universitário – UFSM 

97.105-900 – Camobi – Santa Maria 
Fone: (55)3220-8336 – Email: ppgef@ufsm.br - www.ufsm.br/ppgef 

 

ATA 05/2018 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (26/04/2018), às oito horas e 

trinta minutos, 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 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. 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 – Diretrizes para disciplina de Tópico Especial: O Coordenador do 

PPGEF apresentou a proposta de discussão da forma como as disciplinas de “Tópico Especial” 

devem ser utilizadas por Docentes e Discentes do Programa, visando a constante e crescente 

qualificação do Programa, após uma enriquecedora discussão foi deliberado que nas próximas 

ofertas de Tópico Especial, já a partir do segundo semestre de dois mil e dezoito, seja feita 

mediante apresentação prévia do Conteúdo Programático, que pode ser alterado a cada semestre, 

de acordo com as demandas de Docentes e Discentes, e que o Conteúdo Programático ficará 

disponibilizado no portal do PPGEF, juntamente com as demais disciplinas que serão ofertadas a 

cada Semestre, possibilitando que os discentes do Programa tenham acesso e possam matricular-

se nesta disciplina. 

Segundo ponto de pauta – alteração no Formulário de Solicitação de Docência Orientada: 

foram apreciadas e aprovadas alterações no formulário de solicitação de Docência Orientada, 

visando a clareza no planejamento das atividades desenvolvidas na disciplina, como a 

especificação e distinção, no formulário, de atividades de docência frente aos alunos da graduação 

e outras atividades de docência. 

Terceiro ponto de pauta – Encerramento do Pós-Doutorado de Miriam Fernanda Rodrigues 

(matrícula 201761920): o relatório das atividades desenvolvidas na Realização de Estágio Pós-

Doutoral de Miriam Fernandes Rodrigues foi apreciado e aprovado. 

Quarto Ponto de pauta – Recursos para atender as demandas dos membros externos de 

Bancas de Defesa: Foi definido que os gastos referentes as demandas de diárias, passagens e 

hospedagem/alimentação, dos membros externos de Bancas que ocorreram nos meses de 

janeiro, fevereiro e março, deste ano, serão debitados dos recursos do PROAP da Secretaria do 

PPGEF e que as próximas demandas serão debitadas das cotas do PROAP dos Orientadores 

dos respectivos alunos que defenderão Tese/Dissertação e Qualificação.   
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Assuntos Gerais: O Mestrando Felipe Manzoni Barbosa apresentou relatório da viagem de 

Trabalho de Campo, realizado na disciplina de Povoamentos Florestais (CFL 860), que ocorreu 

na primeira semana de abril 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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