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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (05/10/2018), às nove horas, na 1 

sala cinco mil duzentos e sessenta do prédio quarenta e quatro, no Campus Central da 2 

Universidade Federal de Santa Maria, realizou-se reunião do Colegiado do Programa de Pós-3 

Graduação em Engenharia Florestal. Estiveram presentes: Prof. Jorge Antonio de Farias – 4 

Presidente; professor Frederico Dimas Fleig - representante da Área de Manejo Florestal; 5 

professora Luciane Almeri Tabaldi - representante da Área de Silvicultura; professora Cristiane 6 

Pedrazzi - representante da Área de Tecnologia de Produtos Florestais e mestrando Felipe 7 

Manzoni Barbos - representante discente do Mestrado. 8 

O presidente do Colegiado, professor Jorge Antonio Farias, abriu a reunião dando as saudações 9 

aos novos representantes de área e aos representantes que permaneceram no Colegiado, no 10 

início de um novo “mandato”. Logo após passou aos pontos de pauta e as respectivas 11 

deliberações foram: 12 

1º - Ponto de Pauta - Chamada Pública CNPq n. 23/2018 Programa Doutorado acadêmico 13 

para inovação (DAI): O professor Jorge Antonio de Farias realizou a leitura da Carta Convite da 14 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa para apresentação de propostas pelos Programa de 15 

Pós-Graduação da Universidade Federa de Santa Maria, visando compor a demanda 16 

institucional em atendimento à Chamada pública CNPq no 23/2018 Programa Doutorado 17 

acadêmico para inovação – DAI, o coordenador, também, apresentou as diretrizes gerais da 18 

Chamada Pública do CNPq. Após algumas considerações dos presentes sobre as possibilidades 19 

de apresentação de propostas por parte do Programa, foi deliberado que a Coordenação enviará 20 

correio eletrônico para os professores do PPGEF consultando sobre a possibilidade e interesse 21 

em apresentar proposta ou colaborar na elaboração de uma proposta do PPGEF. 22 

Assuntos Gerais – O Coordenador apresentou a proposta de manter a realização das reuniões 23 

do Colegiado nas terças-feiras, no turno da manhã, tendo a concordância dos presentes. 24 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 25 

Ata, que será assinada por mim e pelos membros do Colegiado presentes. 26 
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