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Aos treze dias do mês de maio de 2016, às oito horas e trinta minutos, 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. Alexandre França Tetto (Titular – Conservação da Natureza), Prof. 10 
Anadalvo Juazeiro dos Santos (Titular – Economia e Política Florestal), Prof. Umberto 11 

Klock (Suplente – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes 12 
discentes de doutorado, Dieter Liebsch (Titular) e Hassan Camil David (Suplente). 13 
Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e, passou para o Item 1 - Aprovação 14 
de ata: aprovação da ata da reunião ordinária ocorrida no dia 8 de abril de 2016. Posto 15 
em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações: o coordenador 16 

informou aos membros do colegiado que o PPGEF receberá, no segundo semestre de 17 
2016, duas estudantes de mestrado da Universidade de Hamburgo – Alemanha, para 18 

cursarem disciplinas do programa, sendo elas, Emilin Joma da Silva e Sarah Reimer. O 19 
coordenador também informou ao colegiado que o programa recebeu representantes da 20 
comissão organizadora do Congresso Mundial da IUFRO, os quais convidaram o PPGEF 21 

a participar na organização do mesmo que ocorrerá entre os dias 29 de setembro a 5 de 22 
outubro de 2019, em Curitiba. O coordenador ressaltou a importância mundial deste 23 

congresso e do grande desafio em participar da organização de um evento deste porte, 24 
informando ainda que, em breve, buscará voluntários que tenham interesse e que 25 
possam representar o programa nesta comissão organizadora. 3 – Item único de pauta: 26 

definição do edital de seleção: o edital de seleção, previamente redigido pelo 27 

coordenador e corrigido por alguns membros do colegiado, foi exposto em tela para que 28 

fosse feita uma leitura e correção em conjunto por todos os presentes. Além de serem 29 
feitos vários ajustes de menor importância, o edital teve uma alteração importante na 30 
composição dos pesos da prova escrita. Ficou definido na reunião ordinária de 4 de 31 

março de 2016 que a prova escrita seria composta por 25 questões objetivas, sendo 32 
cinco questões de cada linha de pesquisa, onde as cinco questões da linha de pesquisa 33 

do candidato teriam peso 4 (quatro) e as demais 20 questões teriam peso 6 (seis). O 34 
critério foi posto novamente em discussão e ficou definido que as cinco questões da linha 35 
de pesquisa do candidato terão peso 6 (seis) e as 20 questões das demais linhas de 36 

pesquisa terão peso 4 (quatro). Posto em votação, o critério foi aprovado por 37 
unanimidade. Após todos os ajustes e correções terem sido concluídos, o Edital 38 

Permanente de Seleção Anual do Programa de Pós Graduação em Engenharia Florestal 39 
foi aprovado por unanimidade.  40 
  41 

 42 
 43 

Curitiba, 13 de maio de 2016. 44 
 45 
 46 
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Reinaldo Mendes de Souza 48 

Secretário do Programa 49 


