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Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (18/09/2018), 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 Antonio Bisognin – Vice-Presidente; 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. Os professores Berta Heinzmann – representante da Área de Tecnologia 

de Produtos Florestais e Fabrício Sutilli – representante da Área de Manejo Florestal, justificaram 

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

1º Ponto de Pauta: Apreciação dos Planos de Estudo: Foram apreciados e aprovados os 

Planos de Estudo dos alunos do PPGEF Pablo Fernandes e  Alvaro Luis Pasquetti Berghetti; 

2º Ponto de Pauta - Apreciação da solicitação de Processo de Defesa de Tese do discente 

Anderson Pertuzzatti: A solicitação foi apreciada e indeferida, sendo solicitada 

alteração da composição da Banca Examinadora; 

3º Ponto de Pauta – Definição da Comissão Eleitoral para escolha de representantes 

docentes das áreas de conhecimento no Colegiado, do Coordenador e Coordenador-

substituto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal: Para compor a 

Comissão Eleitoral foram escolhidos o docente Elio José Santini e o discente Felipe Manzoni 

Barbosa. Sendo definido o calendário eleitoral como segue, período para inscrições de vinte e 

quatro a vinte e seis de setembro (24/09 a 26/09), dia vinte e sete de setembro (27/09) 

divulgação das chapas inscritas, dia primeiro de outubro (01/10), das nove às dezesseis horas 

(09h às 16h) votação, logo após o encerramento da votação será realizada a apuração, com 

imediata divulgação. 

Nada mais havendo a constar, eu, Jorge Antonio de Farias, coordenador do PPGEF, lavrei a 

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