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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 quatro dias do mês de março de 2016, 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 PPGEF, Prof. Márcio Pereira da Rocha, 8 

o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de linhas de 9 
pesquisa, Prof. Alessandro Camargo Angelo (Titular – Silvicultura), Prof. Anadalvo 10 
Juazeiro dos Santos (Titular – Economia e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce 11 

(Titular – Manejo Florestal), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e 12 
Utilização de Produtos Florestais), e os representantes discentes de doutorado, Dieter 13 

Liebsch (Titular), Hassan Camil David (Suplente) e de Mestrado, Lorena Figueira de 14 
Santana (Titular) e Pâmela Carolina Lau (Suplente). Havendo quórum, o coordenador 15 
abriu a reunião e, passou para a aprovação da ata da reunião ocorrida no dia 11 de 16 
dezembro de 2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 2. Comunicações. 2.1 17 
Coleta de informações junto aos professores para preenchimento da Plataforma 18 

Sucupira: o professor Márcio comunicou que nos próximos dias, o Secretário do PPGEF, 19 

Senhor Reinaldo irá agendar com todos os professores do programa, com o objetivo de 20 
coletar informações e ajustar outras informações constantes na Plataforma Sucupira. O 21 

Prof. Márcio salientou a importância do preenchimento completo das informações para 22 
uma melhor avaliação do PPGEF e solicitou aos representantes de linhas de pesquisa 23 

que procurem solicitar a todos os professores colaborar com o secretário. Passou-se aos 24 
itens da pauta. 3.1 Definições do edital do processo seletivo para o ano de 2017: o 25 

coordenador apresentou aos presentes minuta do edital para o processo seletivo 2017, 26 

com algumas alterações sugeridas, sendo que a mais discutida foi a definição do peso 27 
da nota da primeira etapa do processo (Prova Escrita). Após ampla discussão, ficou 28 

definido que a prova escrita constará de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, sendo 29 
cinco de cada linha de pesquisa: Conservação da Natureza, Economia e Política 30 
Florestal, Manejo Florestal, Silvicultura e Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais. 31 

Quanto aos pesos estabelecidos para as questões da prova, foram apresentadas três 32 
propostas: 1 – as cinco questões relacionadas à linha de pesquisa do candidato 33 

compondo 40% da nota final e as outras vinte questões compondo 60% da nota final; 2 34 
- as cinco questões relacionadas à linha de pesquisa do candidato compondo 50% da 35 
nota final e as outras vinte questões compondo 50% da nota final; 3 - as cinco questões 36 

relacionadas à linha de pesquisa do candidato compondo 60% da nota final e as outras 37 
vinte questões compondo 40% da nota final. Posto em votação, ficou definido que as 38 

cinco questões relacionadas à linha de pesquisa do candidato comporão 40% da nota 39 
final e as outras vinte questões comporão 60% da nota final, sendo que o Prof. Anadalvo 40 
votou pela terceira opção (60% - 40%) e o Prof. Alessandro votou pela segunda opção 41 

(50% - 50%). Também ficou definido que as linhas de pesquisa disponham duas 42 
bibliografias básicas para serem divulgadas aos candidatos e ainda que os mesmos, em 43 

conjunto com os outros professores das respectivas linhas de pesquisa, elaborem um 44 
banco de questões. 3.2 Definição da pontuação de produtividade do corpo docente 45 
para a oferta de vagas do PPGEF para o ano de 2017: o coordenador apresentou à 46 

plenária uma proposta de aumento das pontuações mínimas de produtividade do corpo 47 
docente de acordo com o seguinte critério: o professor que tiver pontuação média no 48 

período de 2013 até junho de 2016 de 165 pontos até 220 pontos, terá direito a duas 49 
vagas;  o professor que tiver pontuação média no período de 2013 até junho de 2016 de 50 
221 pontos até 275 pontos, terá direito a três vagas; o professor que tiver pontuação 51 

média no período de 2013 até junho de 2016 de 276 pontos até 330 pontos, terá direito 52 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 
PPGEF 

 
a quatro; o professor que tiver pontuação média no período de 2013 até junho de 2016 53 

acima de 330 pontos, terá direito ao número de vagas disponíveis até seu limite máximo 54 
de oito orientados. Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3.3 55 

Solicitação para ingresso no Pós-Doutorado dos candidatos Adauto José Miranda 56 
de Lima e Diego Broz: o Prof. Dimas apresentou o processo, contendo o projeto do 57 

candidato Adauto José Miranda de Lima e comunicou que o seu supervisor será o Prof. 58 

Setsuo Iwakiri, o qual manifestou interesse no projeto. O Prof. Julio apresentou a 59 
solicitação para pós-doutorado do candidato Diego Broz, da Argentina, que já tem bolsa 60 

garantida pelo CONICET (equivalente ao CNPQ) e que o mesmo tem a intenção de fazer 61 
parte de seu pós-doutorado no PPGEF sob sua supervisão, desenvolvendo alguns 62 
trabalhos de pesquisa e cursando algumas disciplinas. Para tal, é necessário que a 63 

coordenação do PPGEF encaminhe à instituição do candidato uma carta de aceite. Posto 64 
em votação, o ingresso dos dois candidatos ao pós-doutorado foi aprovado por 65 
unanimidade. 3.4 Oferta da disciplina de tópico especial “Princípios para Análise de 66 
Políticas Públicas” – linha de pesquisa Economia e Política Florestal: o Prof. 67 

Anadalvo apresentou as fichas 1 e 2 da disciplina de tópico especial, comunicando que 68 

a mesma será de responsabilidade do Prof. Vitor Afonso Hoeflich. Posto em votação, a 69 
disciplina de tópico especial foi aprovada por unanimidade. 3.5 Oferta de disciplina de 70 

tópico especial “Manejo de Áreas Naturais Protegidas I” – linha de pesquisa 71 
Conservação da Natureza: na ausência do representante da linha de pesquisa 72 

Conservação da Natureza, o secretário Reinaldo apresentou as fichas 1 e 2, 73 

comunicando que a disciplina será de responsabilidade do Prof. Alexandre França Tetto. 74 
Posto em votação, a disciplina tópico especial foi aprovada por unanimidade. 3.6 75 

Solicitação de prorrogação de prazo para defesas de teses e dissertações dos 76 
discentes Ari Schwans (Doutorado - Economia e Política Florestal), Camila Mayer 77 
Massaroth Staub (Mestrado - Manejo Florestal), Cristine Gobel Donha (Doutorado 78 

- Conservação da Natureza), Fernanda da Silva Mendes (Doutorado - Manejo 79 
Florestal), Francihele Cardoso Muller (Doutorado - Conservação da Natureza), 80 

Isabele Sena Mendonça (Mestrado - Economia e Política Florestal), Joema 81 
Carvalho (Doutorado - Conservação da Natureza), José Saulo Galvão (Mestrado - 82 
Economia e Política Florestal), Marcelo Dias de Souza (Doutorado – Silvicultura), 83 

Rodrigo Simetti  (Mestrado - Tecnologia  e Utilização de Produtos Florestais) e Vitor 84 
Dressano (Mestrado - Manejo  Florestal):  após ampla discussão, a plenária decidiu 85 

por unanimidade,  conceder a todos os discentes solicitantes, prorrogação de 90 86 
(noventa) dias, a contar da data desta reunião ordinária. 3.7 Apresentação do estado 87 
da arte dos discentes: posto em discussão, a plenária definiu, por unanimidade, que os 88 

discentes de mestrado cursando terceiro e quarto períodos e os discentes de doutorado 89 
cursando do quinto ao oitavo período farão as apresentações do estado da arte de suas 90 

pesquisas durante o mês de maio de 2016, com datas e horários a serem definidos pelas 91 
respectivas representações das linhas de pesquisas. 3.8 Criação das disciplinas 92 
“Planejamento de Operações Florestais de Colheita e Transporte Florestal” e 93 

“Operações em Florestas Tropicais” – Prof. Renato Gonçalves Robert:  após 94 

apresentação das fichas 1 e 2 pelo Prof. Dimas, o assunto foi posto em discussão. O 95 

Prof. Julio sugeriu que a coordenação deve resgatar o que está vigente atualmente, 96 
segundo a resolução correspondente do CEPE. De acordo com informação do Prof. 97 
Julio, em 2011 foi feita uma lista atualizada de disciplinas, mas que não tinha certeza 98 

sobre sua tramitação no CEPE. O coordenador comunicou à plenária que existe um 99 
número muito grande de disciplinas e que é preciso primeiramente se levantar as já 100 

existentes antes de se criar disciplinas que já existam. Desta forma, ficou definido que 101 
as disciplinas, a princípio serão ofertadas como tópicos especiais. Posto em votação a 102 
criação das disciplinas tópicos especiais “Planejamento de Operações Florestais de 103 

Colheita e Transporte Florestal” e “Operações em Florestas Tropicais”, sob 104 
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responsabilidade do Prof. Renato Cesar Gonçalves Robert foi aprovada por 105 
unanimidade. 3.9 Solicitação de credenciamento do Prof. Allan Libanio Pelissari:  o 106 

Prof. Julio relatou o interesse do Prof. Allan em participar do corpo docente do PPGEF, 107 

apresentando sua produção científica à plenária. O coordenador explicou que, em função 108 
dos índices classificatórios da CAPES, será realizada uma requalificação de professores 109 
do programa. Após a requalificação, a coordenação encaminhará ao colegiado a 110 
situação do quadro de professores e as possibilidades de novos credenciamentos. 3.10 111 
Definição sobre o número máximo de defesas por dia:  o coordenador comunicou à 112 

plenária sobre as dificuldades de logística encontradas pela secretaria do programa 113 
durante o mês de fevereiro, onde em alguns dias, houveram até quatro defesas em um 114 
único período. O secretário expôs ainda as dificuldades com os ajustes da nova 115 

plataforma SIGA e além disso, a falta de salas adequadas para a acomodação de bancas 116 
e ouvintes. O coordenador expôs ainda, uma situação constrangedora para o programa, 117 

onde um dos membros da banca reclamou sobre o preenchimento incorreto de 118 
documentos, o qual foi efetuado seguindo as orientações do referido e sobre o não 119 
recebimento de diárias. O coordenador explicou aos representantes das linhas de 120 

pesquisa sobre as dificuldades de orçamento e de pessoal suficiente na Pró-Reitoria de 121 
Pesquisa e Pós-Graduação para agilizar os processos de pagamentos de diárias. Diante 122 

disto, o coordenador solicitou aos representantes das linhas de pesquisa que orientem 123 
os professores para formarem bancas de defesas com membros de outras instituições 124 
de Curitiba. 3.11 Outros assuntos: não havendo inclusão de pauta, o coordenador 125 

passou para a palavra livre. Palavra Livre: os representantes dos estudantes levantaram 126 

neste item a necessidade de se reconsiderar a classificação dos aprovados no teste 127 

seletivo para a concessão de bolsas. O coordenador e o secretário manifestaram-se 128 
contrários a esta reavaliação, haja vista que o resultado com a classificação dos 129 
aprovados já havia sido publicado na página do programa e que tal alteração implicaria 130 

no não cumprimento de uma decisão do colegiado do programa. Mesmo assim os 131 
demais presentes concordaram em se reavaliar tal classificação. Não havendo mais 132 

nada a tratar, o coordenador agradeceu aos membros do colegiado pela colaboração 133 
desejando a todos os presentes um bom final de semana. 134 
 135 

 136 
 137 

Curitiba, 4 de março de 2016. 138 
 139 
 140 

 141 
Reinaldo Mendes de Souza 142 

Secretário do Programa 143 
 144 


