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ATA 06/2018 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (07/06/2018), 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 Curso do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. Estiveram presentes: Prof. Jorge Antonio 

de Farias – Presidente; Prof. Dilson Antonio Bisognin – Vice-Presidente; Prof.ª. Berta Heinzmann 

– representante da Área de Tecnologia de Produtos Florestais; Mestrando Felipe Manzoni 

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

deliberações foram: 

Primeiro ponto de pauta: Relato sobre o Processo de seleção discente para o ingresso no 

PPGEF no segundo semestre de 2018 - O coordenador do PPGEF e presidente da Comissão 

de Seleção para o ingresso Discente no Programa, processo regido pelo edital 015/2018 

PRPGP/UFSM, apresentou um breve relato do andamento dos trabalhos e sugeriu que, para os 

próximos processos, se realize uma consulta aos professores do PPGEF em relação a previsão 

de antecipação de defesa dos seus orientandos, para o planejamento mais produtivo de novas 

vagas, sendo a proposta aprovada pelos presentes. 

Segundo ponto de pauta: proposta de nova disciplina apresentada pelo Prof. Marcio Viera: 

A proposta foi apresentada ao colegiado e os presentes deliberaram por voltar a tratar destas  

quando o processo de reformulação do PPGEF, hora em curso, estiver mais avançado. 

Terceiro ponto de pauta -  Solicitação dos Professores Fabiano Fortes e Fernando Coelho 

Eugenio para ingressarem no programa como professores colaboradores: tendo em vista o 

processo de reformulação do Programa, o Colegiado deliberou por apreciar as solicitações após 

a finalização deste.    

Quarto Ponto de pauta -  Apreciação dos Planos de Estudo dos alunos do PPGEF:  Foram 

apreciados e aprovados os Planos de Estudo dos alunos: Ana Cristina da Fonseca Ziegler; André 

Antônio Ballestreri; Bibiana Fontana Batista; Bruna Andrieli Simões de Oliveira; Camila Fonseca 

Galvan; Dayana do Nascimento Machado; Débora Luana Pasa; Franciele de Bastos; Henrique 

Weber Dalla Costa; Jânio dos Santos Barbosa; Jéssica Maus da Silva; Laura Hoffmann de 

Oliveira; Leandra Pedron; Luana de Campos de Jesus; Lucas GraciolliSavian; Luiza Michelon 

Somavilla; Monique Pimentel Lagemann; Nadia Helena Bianchini; Roberta Aparecida Fantinel; 

Tales Poletto. 

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. 

mailto:ppgef@ufsm.br

