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ATA 07/2019 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (19/07/2019), às dez horas, 1 

na 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; Prof. Dilson Antônio Bisognin – Vice-Presidente; professor Frederico Dimas Fleig – 5 

representante da Área de Manejo Florestal; professora Luciane Almeri Tabaldi – representante 6 

da Área de Silvicultura; professora Cristiane Pedrazzi  – representante da Área de Tecnologia de 7 

Produtos Florestais; mestranda Luana Campos de Jesus – representante discente do Mestrado. 8 

Os pontos de pauta tratados e as respectivas deliberações foram: 9 

1º Ponto de Pauta – Alteração de Plano de Estudos: A alteração do Plano de Estudos de 10 

Franciele de Bastos foi apreciada e aprovada; 11 

2º Ponto de Pauta – Solicitação de permissão para assumir vaga de professor substituto 12 

com manutenção de Bolsa de Doutorado: A solicitação feita pelo doutorando Dione Richer 13 

Momolli para manutenção de Bolsa de Doutorado enquanto assume como Professor Substituto 14 

na Universidade Federal de Lavras, foi apreciada e deferida, condicionada a apresentação de 15 

parecer, pelo Orientador professor Mauro Schumacher, de parecer favorável em que declare que 16 

o prazo para Qualificação e Defesa da Tese não serão afetados; 17 

3º Ponto de Pauta – Alteração no Projeto de Pós-Doutorado de Thaise da Silva Tonetto: Foi 18 

apreciada a solicitação de alteração do Projeto de Pós-Doutorado de Thaise da Silva Tonetto, 19 

foram considerados o Relatório das Atividades desenvolvidas até o presente, o Projeto de Pós-20 

Doutorado com alterações e o novo Plano de Trabalho, sendo deferida a solicitação. 21 

4º Ponto de Pauta – Edital de Recredenciamento de Docentes do PPGEF: A minuta do edital 22 

de recredenciamento de docentes do PPGEF foi apreciada e deferida. Também, se deliberou por 23 

constar, em anexo ao Edital, modelo de carta manifestando interesse no recredenciamento. 24 

5º Ponto de Pauta – Edital de Credenciamento de Docentes no PPGEF: Foi decidido que o 25 

credenciamento de novos professores no PPGEF será realizado após a reestruturação das 26 

linhas e áreas de pesquisa do Programa. Para reestruturação serão organizadas reuniões da 27 

coordenação com os representantes docentes por área, durante o mês de agosto e no mês de 28 

setembro será realizada uma reunião com todos os professores do Programa. 29 

6º Ponto de Pauta – Disciplinas obrigatórias do Programa: Decidiu-se que serão revistas, no 30 

segundo semestre do presente ano, as disciplinas obrigatórias por área de concentração e 31 

discutida a obrigatoriedade para todas as áreas, bem como a atualização do conteúdo, da 32 

disciplina de “Análise de Regressão aplicada à Engenharia Florestal”. 33 

7. Assuntos Gerais: 7.1 – O professor Dilson Antônio Bisognin relatou as dificuldades que está 34 

tendo com um de seus orientados devido a questões de saúde; 7.2 – Luana Campos de Jesus 35 
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questionou se a apresentação de trabalho na Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, como 36 

requisito para manutenção da bolsa Mestrado/Doutorado, poderia ser substituída por 37 

apresentação de trabalho em outro evento, caso as datas coincidissem, o Coordenador do 38 

PPGEF responde que, sendo o objetivo da norma é incentivar aos acadêmicos do PPGEF  39 

publicação de trabalho relacionado a pesquisa de Mestrado/Doutorado, seja em Anais de evento 40 

ou em revista científica, podem ser consideradas outras publicações decorrentes de 41 

apresentação de trabalho em outro evento científico, ou em revista científica, desde que 42 

ocorrendo no ano corrente, como equivalentes; 7.3 – A professora Luciane Almeri Tabaldi 43 

lembrou ao Colegiado que haviam acordado o envio de correspondência eletrônica aos 44 

professores do Programa para consultá-los sobre itens a serem pontuados, tendo como 45 

referência os critérios de avaliação da CAPES para área, no ranqueamento dos professores a 46 

fim de distribuição dos recursos PROAP e Bolsas. 47 

Nada mais havendo a constar, eu, Marlene Gallina Rego, secretária do PPGEF, lavrei a presente 48 

Ata, que será assinada por mim e pelos membros do Colegiado presentes. 49 
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