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ATA 08/2018 
 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (14/08/2018), 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 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; Doutoranda Dayanna do Nascimento Machado - 

representante discente do Doutorado; Mestrando Felipe Manzoni Barbosa – representante 

discente do Mestrado. O Professor Fabricio Sutili, representante da Área de Manejo Florestal 

justificou ausência. Os pontos de pauta tratados e as respectivas deliberações foram: 

1º Ponto de Pauta: Apreciação da Ata sete de dois mil e dezoito (07/2018) da Reunião 

realizada no dia sete de agosto de dois mil e dezoito (07/08/2018): aprovada. 

2º Ponto de Pauta: Edital de seleção discente ao Ingresso no Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Florestal no primeiro semestre de dois mil e dezenove: O Coordenador do 

Programa apresentou o panorama atual de orientadores e orientandos do curso e a previsão de 

defesas que ocorrerá até final de fevereiro de dois mil e dezenove, relacionando estes dados 

com a projeção de disponibilidade de bolsas por docente no ano de dois mil e dezenove. Os 

critérios de ranqueamento dos professores, que esteia a designação do quantitativo de bolsas de 

Mestrado e Doutorado aos orientadores, foram discutidos. Tendo em vista que as publicações 

com “qualis” é o principal item utilizado pela Capes para avaliar os cursos de Pós-Graduação, os 

presentes decidiram que será utilizado como parâmetro para o ranqueamento dos professores 

visando a designação de bolsas aos orientadores, a partir de dois mil e dezenove, as 

publicações qualificadas com “qualis A1, A2 e B1”, a decisão foi embasada no documento de 

área para ciências agrárias elaborado pela CAPES. Para o Colegiado deliberar sobre o número 

de vagas a serem disponibilizadas para o Edital, foi solicitado que Coordenador realize consulta, 

por correspondência eletrônica, aos professores do Programa sobre sua intenção de oferta de 

vagas a partir da projeção de disponibilidade de bolsas, tendo como intuito que a grande maioria 

dos ingressantes possam ser contemplados com bolsas, bem como considerar o limite de 

orientados no PPGEF dos professores que atuam em outro Programa além da Engenharia 

Florestal, sendo que após a resposta dos professores o Colegiado voltará a se reunir para 

deliberar. O Colegiado, também, solicitou que a minuta do Edital fosse enviada aos seus 

membros para que pudesse ser revisado por todos.  

3º Ponto de Paula (incluído) - Encontro Nacional sobre Substratos para Plantas – ENSub: 
Professor Dilson Bisognin apresentou a proposta de participação no ENSub de alunos e 
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professores do PPGEF e solicitou apoio ao Programa para cobrir os custos com transporte para 
o evento, através de um ônibus da Universidade. A secretária do curso esclareceu as limitações 
do PPGEF relativas a custeamento de ônibus, pois é vedada a utilização de recursos do PROAP, 
através da PRPGP, para pagamento de diárias para motorista ou combustível, mas através dos 
recursos do PPGEF vinculados ao Centro de Ciências Rurais o Programa poderá custear o 
combustível, restando a pendência das diárias do motorista. O professor Dilson Bisognin 
comunicou que as diárias do motorista ficarão a cargo do Departamento de Fitotécnica, diante do 
posto o Colegiado aprovou o apoio do PPGEF através dos custos do combustível do transporte 
ao ENSub. 
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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