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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA FLORESTAL (PPGEF) DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 3 
 4 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2015, às dez horas, reuniram-se nas 5 

dependências do Centro de Ciências Florestais e da Madeira, os membros do Colegiado 6 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do 7 

Paraná. Estiveram presentes, o coordenador do curso, Prof. Márcio Pereira da Rocha, o 8 

vice coordenador, Prof. Romano Timofeiczyk Junior, o secretário do Curso, Reinaldo 9 

Mendes de Souza, os representantes de linhas de pesquisa, Prof. Alexandre França Tetto 10 

(Titular - Conservação da Natureza), Prof. Anadalvo Juazeiro dos Santos (Titular – 11 

Economia e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof.   12 

Antonio Carlos Nogueira (Suplente – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular 13 

– Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais), Prof. Umberto Klock (Suplente – 14 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais), os representantes discentes de 15 

doutorado e mestrado, Hassan Camil David (Suplente) e Lorena Figueira de Santana 16 

(Titular), respectivamente. Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião, passando 17 

para as comunicações. Em seguida, o coordenador passou para os itens de pauta. Item 18 

3.1 - Apresentação dos novos coordenadores e representantes das linhas de 19 

pesquisas do programa: O coordenador e vice coordenador apresentaram-se aos 20 

presentes, agradeceram e solicitaram a colaboração de todos os membros do colegiado, 21 

visando a melhoria do PPGEF. Em seguida foram apresentados os representantes das 22 

linhas de pesquisa presentes e os representantes discentes presentes. Todos se 23 

comprometeram e participar ativamente das atividades competentes ao colegiado do 24 

PPGEF. 3.02 - Orçamento detalhado 2015: o coordenador apresentou a todos os 25 

membros a planilha de receitas e despesas do ano de 2015, de uma receita de R$ 26 

51.166,71 a maior despesa foi com diárias, R$ 18.886,40 (aproximadamente 38% do 27 

total), R$ 1.554,00 com colocação de películas nas janelas das salas de aula 28 

(aproximadamente 3% do total), R$ 189,00 com diversos (aproximadamente 0,4% do 29 

total) e R$ 564,65 com despesas de correio (aproximadamente 1% do total). O 30 

coordenador informou que o programa ficou com um saldo de R$ 21.005,05 31 

(aproximadamente 42% do total), o qual foi devolvido à UFPR. O coordenador informou 32 

os presentes que, assim que a verba de 2016 for disponibilizada, será necessário que o 33 

colegiado defina em reunião um cronograma de desembolsos, visando aproveitar melhor 34 

os poucos recursos disponíveis para que o programa encerre 2016 com melhor 35 

aproveitamento dos recursos. O coordenador sugeriu ainda, que parte dos recursos 36 

disponíveis sejam direcionados para traduções, revisões e publicações de artigos 37 

científicos em revistas Qualis A, um dos índices baixos do programa na avaliação da 38 

Capes. Item 3.3 - Apresentações do estado da arte dos trabalhos dos alunos com 39 

defesas previstas para fev/2016 - ago/2016: o coordenador passou a palavra ao 40 

representante da linha de pesquisa Conservação da Natureza,  Alexandre França Tetto, o 41 

qual relatou que todos os discentes que apresentaram seus relatórios estavam com seus 42 

trabalhos em andamento e que todos têm condições de defesa em fevereiro de 2016. O 43 

Professor ainda relatou que o discente Richardson Guenther Schechi, orientado do Prof. 44 

Nivaldo Eduardo Rizzi, não esteve presente e também não justificou sua ausência, fato já 45 

ocorrido na apresentação anterior. Com a palavra, o Prof. Antonio Carlos Nogueira, 46 

representante da linha de pesquisa Silvicultura relatou que o discente Renato Viana 47 
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Gonçalves não compareceu, pois, de comum acordo com seu orientador, solicitou 48 

desligamento do programa, cujo documento foi entregue na secretaria; sobre a discente 49 

Danielle J. Westphalen Pomianoski, a comissão de avaliação julgou pouco provável que a 50 

mesma possa defender sua tese em fevereiro de 2016; sobre o discente Marcelo Dias de 51 

Souza, o professor relatou que seu orientador tem sérias dúvidas que o mesmo possa 52 

defender sua tese em fevereiro de 2016. Com a palavra, o Prof. Dimas Agostinho da 53 

Silva relatou que dos quatorze discentes com defesa prevista para fevereiro de 2016, os 54 

discentes Roberto Daniel de Araújo, Rodrigo Simetti e Victor Gonçalves Cremonez, 55 

estavam com suas pesquisas em atraso e que requerem atenção. Com a palavra, O Prof. 56 

Julio Eduardo Arce, representante da linha de pesquisa Manejo Florestal, relatou que 57 

todos os discentes irão realizar suas defesas entre os meses de dezembro de 2015 e 58 

fevereiro de 2016. Com a palavra, o Prof. Anadalvo Juazeiro dos Santos, representante 59 

da linha de pesquisa Economia e Política Florestal, relatou que os discentes Daniel de 60 

Alencastro Bouchardet e Jaqueline Valerius farão suas defesas em fevereiro, os 61 

discentes Isabele Sena Mendonça e Ari Schwans apresentavam condições de defesa em 62 

maio de 2016 e o discente José Saulo Galvão do Nascimento teria condições de defesa 63 

em agosto de 2016. Em votação, os relatórios de todas as linhas de pesquisa foram 64 

aprovados. Item 3.4 - Relatório da Reunião da CAPES: com a palavra, o coordenador 65 

apresentou aos presentes, o relatório do Seminário Avaliação Meio termo Programas 66 

de “Recursos Florestais/ Engenharia Florestal” 2013 e 2014, relatando alguns 67 

indicadores que o PPGEF precisa melhorar, como tempo médio de titulação, 68 

equivalentes de publicações A1 por docente permanente e somatório de publicações 69 

A1+A2+B1 por docente permanente, entre outros. O coordenador solicitou aos 70 

representantes que promovam esforços em suas linhas de pesquisa e entre os discentes 71 

do curso, visando a melhoria desses indicadores. Item 3.5 - Sugestões para o edital do 72 

processo seletivo de 2017: com a palavra, o Prof. Julio Eduardo Arce sugeriu que o 73 

edital do processo seletivo do programa para o ano de 2017 seja definido e colocado na 74 

página já no início de 2016. O professor ainda sugeriu que seja definida uma prova 75 

escrita única para todos os candidatos. Após algumas discussões, ficou definido que seja 76 

estabelecida uma reunião ainda neste ano para definir o edital para uma data futura. Item 77 

3.6 - Outros assuntos (solicitações de inclusão de pauta): não havendo outros 78 

assuntos, o coordenador passou para a palavra livre. Finalmente, o coordenador e o vice 79 

coordenador agradeceram a presença e apoio de todos, dando por encerrada a reunião, 80 

a qual, eu, secretário do PPGEF, redigi e assino esta ata, mediante aprovação do 81 

colegiado. 82 

 83 

Curitiba, 16 novembro de 2015. 84 
 85 

 86 
 87 
 88 

Reinaldo Mendes de Souza 89 

Secretário do Programa 90 

91 
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 92 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL (PPGEF) DO 93 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 94 

REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015 95 


