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Aos onze dias do mês de dezembro de 2015, às nove 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 Programa, Prof. Márcio Pereira da 8 

Rocha, o secretário do Programa, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de 9 

linhas de pesquisa, Prof. Alexandre França Tetto (Titular - Conservação da Natureza), 10 

Prof. Anadalvo Juazeiro dos Santos (Titular – Economia e Política Florestal), Prof. Julio 11 

Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof. Alessandro Camargo Ângelo (Titular – 12 

Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos 13 

Florestais), e os representantes discentes de doutorado, Dieter Liebsch (Titular), Hassan 14 

Camil David (Suplente) e de Mestrado, Lorena Figueira de Santana (Titular). Havendo 15 

quórum, o coordenador abriu a reunião e, passou aprovação das atas das reuniões 16 

ocorridas nos dias 16 de outubro de 2015 e 20 de novembro de 2015, sendo as mesmas 17 

aprovadas por unanimidade. 2. Comunicações. 2.1 Perda de direito ao título 18 

mestre/doutor dos estudantes que não cumpriram com o prazo de entrega das 19 

versões definitivas: o professor Márcio comunicou que foi levantado o número de 20 

estudantes que não entregaram suas versões definitivas para obtenção de título desde 21 

2009, sendo15 de mestrado e 11 de doutorado, descumprindo o artigo 55 do regimento 22 

interno do programa. Após discussão ficou deliberado que os mesmos serão informados 23 

por email e carta registrada, ainda em 2015, comunicando o prazo final que será em 15 24 

de março de 2016 para cumprirem com esta determinação. Após esta data, os 25 

estudantes perderão o direito ao diploma. Também ficou definido que os estudantes 26 

anteriores a 2009 não têm mais direito ao diploma. 2.2 Coletas de informações para 27 

preenchimento da Plataforma Sucupira: o coordenador solicitou aos presentes a 28 

colaboração para preenchimento da plataforma Sucupira e que todos os docentes serão 29 

procurados pela secretaria do programa, durante o mês de fevereiro de 2016, para a 30 

coleta das devidas informações.  Passou-se aos itens da pauta. 3.1 Definições do edital 31 

do processo seletivo para o ano de 2017: o coordenador apresentou aos presentes 32 

minuta do edital para o processo seletivo 2017, com algumas alterações sugeridas. O 33 

Prof. Anadalvo solicitou que a minuta do edital fosse redigida e enviada para apreciação 34 

das linhas de pesquisa para as devidas sugestões e alterações pertinentes efetuadas 35 

para posterior aprovação na próxima plenária do colegiado do curso. Ficou definido 36 

também que o edital será de caráter permanente e divulgado na página do programa a 37 

partir de 2016. 3.2 Definição de critérios para requalificação do corpo docente: o 38 

coordenador apresentou uma tabela com as pontuações por linha de pesquisa, 39 

apontando algumas deficiências de produção e informou da necessidade de se 40 

estabelecer um critério para ajuste do corpo docente, visando melhoria constante na 41 

avaliação do curso. Após ampla discussão ficou definido que os professores 42 

permanentes e colaboradores que não atingirem a pontuação média anual de 110 pontos 43 

até 15/03/2016, contando-se sua produção a partir 2013, serão requalificados para 44 

docentes participantes e não terão vagas para o processo seletivo de 2017, podendo ser 45 

requalificados no início do próximo quatriênio (2017), desde que atingida pontuação 46 

determinada pelo colegiado.  O coordenador ainda propôs o aumento da pontuação 47 

mínima para 165 pontos, para habilitação dos professores orientadores obterem vagas 48 

para o processo seletivo de 2017; este critério será definido na primeira reunião ordinária 49 

de 2016. 3.3 Revisão do regimento e normas internas do Programa: o coordenador 50 
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expôs a necessidade de alguns ajustes no regimento interno do programa e propôs que 51 

fosse criada uma comissão para tratar desse assunto. Após ampla discussão ficou 52 

definido que o coordenador, juntamente com o Prof. Julio Eduardo Arce farão as 53 

alterações necessárias para posterior apreciação e aprovação do colegiado. 3.4 Outros 54 

assuntos: o secretário Reinaldo Mendes de Souza colocou em outros assuntos a 55 

definição da comissão e critérios de classificação para distribuição de bolsas aos 56 

estudantes selecionados para 2016. O secretário apresentou um déficit de 11 bolsas 57 

para mestrado e 12 bolsas para doutorado. Ficou definida a comissão de classificação, 58 

sendo composta pelo presidente, o coordenador do programa, Prof. Márcio Pereira da 59 

Rocha e, como membros, o Prof. Dimas Agostinho da Silva, os representantes discente 60 

de doutorado, Dieter Liebsch (Titular) e Hassan Camil David (Suplente) e os 61 

representantes de mestrado, Lorena Figueira de Santana (Titular) e Pâmela Carolina Lau 62 

(Suplente).  Ficou definido que a classificação dos estudantes para a distribuição de 63 

bolsas será baseada no currículo Lattes apresentado no processo de inscrição dos 64 

mesmos. Em relação às cinco bolsas do CNPq, definiu-se que duas serão distribuídas 65 

para os discentes antigos, com base nos seus currículos Lattes e três bolsas serão 66 

distribuídas para os novos ingressos. Não havendo outros assuntos o coordenador 67 

passou para a palavra livre. Palavra Livre: na palavra livre levantou-se a possibilidade de 68 

eliminação a obrigatoriedade de disciplinas, ficando este assunto para decisão na 69 

primeira reunião de 2016. Por sugestão de alguns professores, foi debatida a 70 

obrigatoriedade de atualização do currículo Lattes, pelo menos duas vezes por ano, tanto 71 

para os professores com para os discentes do programa, ficando também para ser 72 

referendada pelo colegiado na primeira reunião de 2016. O coordenador comunicou que, 73 

de acordo com decisão do colegiado em reunião anterior, a disciplina de Seminários 74 

passou a ser de responsabilidade das representações das linhas de pesquisa e que a 75 

linha de pesquisa Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais oferecerá a disciplina 76 

entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2016, para os discentes que virão da Universidad 77 

Nacional Agraria de La Molina – Peru, estendendo-se para todos os discentes da linha de 78 

pesquisa. O Prof. Dimas Agostinho da Silva explicou aos presentes a forma de condução 79 

da disciplina. Não havendo mais nada a tratar, o coordenador agradeceu aos membros 80 

do colegiado pela colaboração desejando boas festas a todos os presentes. 81 

 82 

 83 

Curitiba, 11 de dezembro de 2015. 84 

 85 

 86 

 87 

Reinaldo Mendes de Souza 88 

Secretário do Programa 89 

90 
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