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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 quinze dias do mês de junho de 2016, às nove horas, reuniram-se nas dependências 5 
do Centro de Ciências Florestais e da Madeira, os membros do Colegiado do Programa 6 
de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. 7 
Estiveram presentes, o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira da Rocha, o 8 
secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes das linhas de 9 
pesquisa, Prof. Vitor Afonso Hoeflich (Suplente – Economia, Administração, Legislação 10 
e Política Florestal) e Prof. Sebastião do Amaral Machado (Suplente – Manejo Florestal). 11 
Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião passando para o Item 1 - Aprovação 12 
de ata: aprovação da ata da reunião ordinária ocorrida no dia 13 de maio de 2016. Posto 13 
em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações: o coordenador 14 
informou aos membros do colegiado sobre o relatório de produtividade da Plataforma 15 
Sucupira, indicando a tendência de uma queda na produtividade intelectual do programa, 16 
principalmente pelo elevado número de publicações em periódicos com classificação 17 
Qualis abaixo de B1. O coordenador solicitou aos representantes das linhas de pesquisa 18 
que estimulem docentes e discentes a buscarem uma produção intelectual em periódicos 19 
A1, A2 e B1, salientando que existe um bom número de periódicos com Qualis B1 na 20 
área de Ciências Agrárias. O Coordenador comunicou que o edital permanente de 21 
seleção do programa seria enviado à PRPPG para análise e correções e que, 22 
posteriormente, seria apresentado ao colegiado para uma análise final. 3 – Pauta. 3.1 – 23 
Definição do número de vagas para o processo seletivo: o Secretário do programa 24 
apresentou a planilha com o total de vagas disponíveis, por linha de pesquisa e por 25 
professor. Em seguida, o coordenador solicitou que os representantes discutissem com 26 
seus pares a definição de vagas por professor e que retornassem a informação o mais 27 
breve possível à coordenação, para fechamento e publicação do edital de seleção para 28 
ingresso em 2017. 3.2 – Situação dos professores sem pontuação mínima para 29 
concessão de vagas para 2017: o coordenador comunicou à plenária que 17 30 
professores não atingiram a pontuação mínima anual média de 165 pontos, com base 31 
na produção intelectual. O coordenador salientou o prejuízo causado na avaliação do 32 
curso em função da variação de produção dos professores permanentes e que é 33 
necessário que todos se adequem a uma condição mínima de produtividade, com o 34 
objetivo de melhorar os indicadores do programa. O coordenador apresentou uma 35 
proposta à plenária de se fazer um levantamento da produção intelectual de todos os 36 
docentes permanentes dos anos 2015, 2016 e até 30 de novembro de 2017. Os docentes 37 
que não apresentarem produção mínima de 165 pontos, automaticamente passam a 38 
docentes participantes do programa e suas requalificações para colaboradores ou 39 
permanentes só poderão ocorrer após o triênio 2018-2020, desde que atendidas as 40 
condições vigentes no momento da nova requalificação, a qual se dará somente para o 41 
triênio 2021-2023. Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3.3 42 
Proposta de edital de seleção para credenciamento de novos professores: o 43 
coordenador expôs à plenária a preocupação com o pequeno número de professores 44 
orientadores nas linhas de pesquisa Conservação da Natureza, Economia, Legislação e 45 
Política Florestal e Silvicultura. O coordenador sugeriu, para minimização do problema, 46 
que fosse aberto um edital para credenciamento de um professor para cada uma das 47 
três linhas de pesquisa. A plenária entendeu que não havia a necessidade de abertura 48 
de edital e que cada linha de pesquisa procure professores e pesquisadores com perfil 49 
adequado para suprir essa demanda. Sendo assim, a plenária definiu que os professores 50 
Alessandro Camargo Angelo, Alexandre França Tetto e Vitor Afonso Hoeflich ficarão 51 
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responsáveis pelo estabelecimento dos critérios mínimos para o credenciamento desses 52 
professores para posterior apreciação do colegiado. 3.4 Definição da bibliografia 53 
básica para inclusão no anexo 3 do edital de seleção: o coordenador solicitou aos 54 
representantes das linhas de pesquisa a indicação das bibliografias básicas para 55 
inclusão no edital, as quais servirão como base para elaboração da prova escrita. 56 
Aproveitando a ocasião, o coordenador solicitou aos representantes que, em conjunto 57 
com os demais professores de suas linhas de pesquisa, elaborassem 15 questões, das 58 
quais cinco serão sorteadas para a prova escrita. Por consenso, ficaram definidas as 59 
datas limites de 21 de junho de 2016 para a definição das bibliografias básicas e 15 de 60 
agosto de 2016 para a entrega das questões para elaboração da prova escrita. 3.5 – 61 
Solicitação de prorrogação de trancamento de matrícula dos discentes Ari 62 
Schwans e Isabele Sena Mendonça:  Após análise das solicitações a plenária decidiu 63 
por unanimidade conceder prorrogação de trancamento de matrícula dos referidos 64 
discentes até o dia 31 de agosto de 2016. 3.6 – Candidatura ao Pós Doutorado do 65 
Senhor Ronan Felipe de Souza: o Prof. Sebastião relatou o processo do candidato e 66 
solicitou à plenária (com aprovação) para relatar também a solicitação de candidatura do 67 
Senhor Alexis de Sousa Bastos, por estar inserido no item outros assuntos. Após o relato, 68 
foram aprovadas por unanimidade as candidaturas de Ronan Felipe de Souza, sob 69 
supervisão do Prof. Sebastião da Amaral Machado e de Alexis de Sousa Bastos, sob 70 
supervisão do Prof. Carlos Roberto Sanquetta, para conduzirem suas pesquisas de pós 71 
doutorado no programa. 3.7 – Outros Assuntos. 3.7.1: Solicitação de participação 72 
como professor sênior do Prof. Antonio Carlos Nogueira: o coordenador comunicou 73 
à plenária sobre a aposentadoria do Prof. Antonio Carlos Nogueira e de seu interesse 74 
em continuar como docente permanente do programa na qualidade de professor sênior. 75 
Por unanimidade foi aprovada a continuidade da participação do Prof. Antonio Carlos 76 
Nogueira no programa. 3.7.2 – Relatórios do estado da arte dos discentes: os 77 
representantes das linhas de pesquisa relataram os resultados das apresentações, não 78 
sendo detectado nenhuma anormalidade, com todos os discentes cumprindo de forma 79 
satisfatória seus cronogramas. Somente a linha de pesquisa Conservação da Natureza 80 
apresentou à plenária um relatório impresso. A linha de pesquisa Tecnologia e Utilização 81 
de Produtos Florestais, sem representação nesta reunião, não relatou e não apresentou 82 
relatório impresso do estado da arte. 3.7.3 – Pedido de reconsideração da pontuação 83 
do Prof. Anadalvo Juazeiro dos Santos:  o Prof. Vitor apresentou à plenária um pedido 84 
de inclusão de um artigo aceito para publicação na contagem para a média de pontuação 85 
do Prof. Anadalvo. O coordenador salientou tratar-se de um pedido de alteração de 86 
prazo, o qual afeta todos os outros professores e alertou a plenária sobre a concessão 87 
de precedentes. Após ampla discussão, a solicitação foi negada por dois votos 88 
(professores Alessandro e Sebastião) e uma abstenção (Prof. Vitor). 3.8 – Palavra livre: 89 
o coordenador passou para a palavra livre e, não havendo nenhum assunto, agradeceu 90 
a presença de todos e deu por encerrada a sessão. 91 
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Curitiba, 15 de junho de 2016. 96 
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Reinaldo Mendes de Souza 100 
Secretário do Programa 101 


