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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 doze dias do mês de agosto 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 (PPGEF). Estiveram presentes, o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira 8 

da Rocha, o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes das 9 
linhas de pesquisa, Prof. Antonio Carlos Batista (Suplente – Conservação da Natureza), 10 
Prof. João Carlos Garzel Leodoro da Silva (Titular – Economia, Administração, 11 

Legislação e Política Florestal), Prof. Alessandro Camargo Angelo (Titular – Silvicultura) 12 
e Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos 13 

Florestais) e os representantes discentes David Alexandre Burato (Titular – Doutorado) 14 
e Samuel Alves da Silva (Suplente – Mestrado). Havendo quórum, o coordenador abriu 15 
a reunião passando para o Item 1 - Aprovação de ata: aprovação da ata da reunião 16 

ordinária ocorrida no dia 1º de julho de 2016. Em votação, a mesma foi aprovada por 17 
unanimidade. 2 - Comunicações: não havendo nenhuma comunicação, o coordenador 18 

passou para a pauta. 3 – Pauta. 3.1 – Definição de comissão de avaliação para 19 
seleção do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PSDE – CAPES): o 20 
coordenador apresentou o EDITAL Nº 19/2016 do Programa de Doutorado Sanduíche 21 

no Exterior (CAPES), comunicando que o programa havia sido contemplado com uma 22 
cota de 12 meses de bolsa e que era necessário se formar uma comissão para avaliar 23 

os processos de inscrição dos discentes interessados em participar do edital. Após 24 
discussão, definiu-se que a comissão seria formada pelos Professores Dimas Agostinho 25 
da Silva (docente do PPGEF) e Marcos Baroncini Proença (docente externo da 26 

UNINTER) e pelo representante discente David Alexandre Burato. Posto em votação, a 27 
comissão foi aprovada por unanimidade. 3.2 - Definição do número de contemplados 28 

pelo PSDE: o coordenador explicou aos presentes que a cota de 12 meses poderia ser 29 

dividida em uma única bolsa de 12 meses, duas de seis meses ou três de quatro meses, 30 
podendo contemplar um discente, dois discentes ou três discentes, respectivamente. 31 

Após ampla discussão, o assunto foi posto em votação e a distribuição de duas bolsas 32 
de seis meses, cada uma, foi aprovada por unanimidade. 3.3 -  Alteração do período 33 

de inscrições para seleção no processo seletivo do PPGEF: o coordenador 34 

comunicou aos presentes que, até a presente data, o número de inscritos no processo 35 
seletivo do programa era baixo, dando como possível motivo, a exigência do certificado 36 

de proficiência em língua estrangeira já no ato da inscrição. O coordenador completou 37 
que as inscrições se encerrariam no dia 31 de agosto de 2016 e propôs ao colegiado do 38 

programa, prorrogar as inscrições até o dia 30 de setembro de 2016. Após ampla 39 
discussão, a proposta de prorrogar as inscrições para o processo seletivo do programa 40 
para ingresso em março de 2017, até o dia 30 de setembro de 2016, foi aprovada por 41 
unanimidade. 3.4 - Solicitação de equivalência de créditos da acadêmica Elisa 42 
Pizzaia Goltz (Orientador – Prof. Márcio): o coordenador apresentou aos presentes, 43 

um documento solicitando a equivalência de disciplinas isoladas, cursadas pela 44 
acadêmica Elisa Pizzaia Goltz, juntamente com seus respectivos programas e conceitos. 45 
Porém, o Secretário, Reinaldo Mendes de Souza, esclareceu que tal procedimento não 46 

é mais necessário e que basta o próprio discente, com aprovação de seu orientador, 47 
solicitar a inclusão de disciplinas cursadas em outros programas na secretaria do 48 
PPGEF. Sendo assim, o assunto não foi posto em votação. 3.5 -  Propostas para 49 
formação de bancas de defesas: o coordenador comunicou a todos que os recursos 50 

para pagamento de diárias e passagens para membros de bancas de defesas estão cada 51 
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vez mais escassos e que sua liberação vem atrasando muito, provocando situações 52 

desconfortáveis para a coordenação, orientadores e orientados. O assunto foi posto em 53 
discussão e foi consenso de todos que são necessárias medidas alternativas para se 54 

evitar tais transtornos. Após discussão, ficou definido que as bancas de defesas devam 55 
ser formadas por professores e/ou pesquisadores externos da região de Curitiba. Outra 56 
possibilidade que foi amplamente discutida é se buscar meios para que as defesas sejam 57 

viabilizadas com bancas formadas por professores de outras instituições participando 58 
das mesmas via internet. O coordenador ainda solicitou aos membros do colegiado que 59 

refletissem e que trouxessem para as próximas reuniões, ideias que possam colaborar 60 
com a solução do problema. Por não ser necessário, o assunto não foi posto em votação. 61 
3.6 - Outros assuntos: não havendo outros assuntos, o coordenador agradeceu a 62 

presença de todos e deu por encerrada a reunião.  63 
 64 

 65 
 66 

Curitiba, 12 de agosto de 2016. 67 
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Reinaldo Mendes de Souza 71 

Secretário do Programa 72 


