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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 oito dias do mês de abril de 2016, às nove horas, reuniram-se nas dependências do 5 
Centro de Ciências Florestais e da Madeira, os membros do Colegiado do Programa de 6 

Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. Estiveram 7 
presentes, o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira da Rocha, o secretário do 8 

PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de linhas de pesquisa, Prof. 9 
Antonio Carlos Nogueira (Suplente – Silvicultura), Prof. Alexandre França Tetto (Titular 10 
– Conservação da Natureza), Prof. Anadalvo Juazeiro dos Santos (Titular – Economia e 11 

Política Florestal), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de 12 
Produtos Florestais) e o representante discente de doutorado, Hassan Camil David 13 
(Suplente). Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e, passou para o Item 1 14 
Aprovação de atas: aprovação da ata da reunião ordinária ocorrida no dia 4 de março 15 

de 2016 e da ata da reunião extraordinária ocorrida no dia 8 de março de 2016. A ata da 16 

reunião ordinária do dia 4 de março de 2016 foi aprovada por unanimidade e a ata da 17 
reunião extraordinária do dia 8 de março de 2016 foi aprovada com um voto contrário , 18 
do representante discente Hassan Camil David. 2 Comunicações: não havendo 19 
nenhuma comunicação, o coordenador passou para o Item 3 – Pauta. 3.1 Relatório 20 
Sucupira: o coordenador fez uma breve exposição sobre alguns resultados preliminares 21 

do referido relatório e salientou a necessidade de docentes e discentes do PPGEF se 22 
empenharem para a melhoria de alguns deles. Alguns pontos importantes que o 23 

coordenador relatou foram a baixa produção científica em periódicos A1, número 24 
excessivo de docentes permanentes e elevado tempo médio de titulação. O coordenador 25 
comunicou à plenária que fará um levantamento geral dos principais indicadores e, 26 

quando concluir o mesmo, apresentará em uma reunião plenária para todos os docentes 27 
e discentes do PPGEF. Não sendo item passível de votação, o coordenador passou para 28 
o item seguinte. 3.2 Proposta de pontuação alternativa para definição de vagas aos 29 
orientadores: o coordenador apresentou à plenária uma proposta alternativa para 30 

definição da pontuação de produtividade do corpo docente para a oferta de vagas do 31 

PPGEF para o ano de 2017, sendo que o docente que apresentar média de uma 32 
publicação em periódicos A1 no triênio 2013 – 2015 (considerando-se as publicações 33 

até junho de 2016), terá direito ao número de vagas disponíveis até seu limite máximo 34 
de oito orientados. Após ampla discussão, a proposta foi posta em votação e aprovada 35 
por unanimidade. Desta forma, a definição de vagas por orientador para a seleção de 36 

ingressos no PPGEF em 2017 será baseada neste critério e nos critérios aprovados na 37 
reunião ordinária do dia 4 de março de 2016. 3.3 Edital de seleção: o coordenador 38 

apresentou novas alterações sugeridas pelos membros do colegiado e colocou o assunto 39 
em discussão. Após ampla discussão e não havendo uma conclusão final, o coordenador 40 
ficou com o compromisso de fazer novas inclusões e alterações e, posteriormente, trazer 41 
à plenária para nova discussão. 3.4 Conduta dos membros do colegiado: o 42 

coordenador comunicou aos presentes sobre vários fatos desagradáveis ocorridos no 43 

PPGEF, por interpretações equivocadas dos discentes sobre as decisões plenárias, 44 
causando uma série de boatos que o colegiado do PPGEF. Pelo conteúdo de tais 45 
episódios, ficou evidente se tratar de comunicações de membros do colegiado sobre as 46 

discussões plenárias ao discentes do programa. Desta forma, visando não tomar atitudes 47 
unilaterais, o coordenador sugeriu aos membros do colegiado que, qualquer fato que o 48 

mesmo julgue desabonar as decisões do colegiado seja apresentado em reunião 49 
plenária para abertura de processo administrativo. Posto em votação, a proposta foi 50 
aprovada com um voto contrário do representante discente Hassan Camil David. 3.5 51 
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Solicitação de Pós-Doutorado do senhor Alisson Rodrigo Souza Reis: o processo 52 

foi relatado pelo representante da linha de pesquisa Tecnologia e Utilização de Produtos 53 
Florestais, Prof. Dimas Agostinho da Silva. Posto em votação, o processo foi aprovado 54 

por unanimidade, sendo definida a Profa. Graciela Iñez Bolzon de Muñiz como sua 55 
supervisora. 3.6 Outros assuntos: não havendo outros assuntos, o coordenador 56 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.  57 

  58 
 59 

 60 
Curitiba, 8 de abril de 2016. 61 
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Reinaldo Mendes de Souza 65 
Secretário do Programa 66 


