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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 3 

 4 
Ao três dias do mês de outubro 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 
(PPGEF). Estiveram presentes, o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira da 8 

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

Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), 12 
Prof. Alessandro Camargo Angelo (Titular – Silvicultura) e Prof. Dimas Agostinho da Silva 13 

(Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes discentes 14 
David Alexandre Burato (Titular – Doutorado) e Tatiane Lima Ho (Titular – Mestrado). 15 
Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião passando para o Item 1 - Aprovação 16 

de ata: o coordenador comunicou à plenária sobre a falha do não envio da ata de reunião 17 

ordinária do dia 12 de agosto de 2016 para leitura prévia e solicitou que a mesma fosse 18 

aprovada na próxima reunião ordinária. Havendo a concordância de todos, o 19 
coordenador passou para o item seguinte. Item 2 - Comunicações: o coordenador 20 

comunicou aos presentes que a Revista Floresta havia sido retirada do Repositório 21 

Digital Institucional da UFPR (RDI/UFPR) por cobrar uma taxa de submissão e que a 22 
situação já havia sido regularizada após o programa abrir um processo de 23 

reconsideração e de outra revista da UFPR, que também cobra a referida taxa, ter aberto 24 
um processo de questionamento sobre tal decisão. Sobre a seleção do Programa de 25 
Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), o coordenador comunicou que foram 26 

selecionados os discentes Tainise Vergara Lourençon (1a classificada), Claudio Gumane 27 
Francisco Juízo (2o classificado) e Dâmaris Araújo da Silva (3a classificada). Como o 28 

colegiado do PPGEF havia definido na reunião ordinária, do dia 12 de agosto de 2016, 29 
que os 12 meses de bolsa seriam divididos em duas cotas de seis meses, foram 30 
contemplados os discentes Tainise Vergara Lourençon e Claudio Gumane Francisco 31 

Juízo. A discente Dâmaris Araújo da Silva ficou num cadastro de reserva da Pró-reitora 32 
de Pesquisa e Pós Graduação, caso haja cotas não preenchidas por outros programas. 33 

O coordenador apesentou a todos o calendário da CAPES para o ano de 2017 e pediu 34 
que todos ficassem atentos às datas previstas no Ofício Circular No 10/2016-DAV-35 
CAPES, pois todas são de suma importância para o cumprimento de prazos pelo 36 

PPGEF. Sobre o processo seletivo, o coordenador comunicou que haviam se inscrito 38 37 
candidatos ao mestrado, sendo quatro inscrições não homologadas por estarem em 38 

desacordo com o edital de seleção e 18 candidatos inscritos ao doutorado, sendo uma 39 
inscrição não homologada por estar em desacordo com o edital de seleção. O 40 
coordenador completou que o número total de inscritos foi pouco mais da metade dos 41 

inscritos na seleção de 2015, para ingresso em março de 2016. Não havendo mais 42 
comunicações, o coordenador abriu a pauta. Item 3 – Pauta. 3.1 – Homologação da 43 

Primeira Semana de Aperfeiçoamento Florestal – I SEAFLOR: o coordenador 44 

apresentou a iniciativa dos estudantes do PPGEF em oferecer para estudantes de 45 
graduação e pós graduação de engenharia florestal, profissionais do setor florestal e 46 

outros de áreas afins, uma semana de estudos com 15 mini cursos relacionados a 47 
diversos temas da engenharia florestal, sob o título de I SEAFLOR. Esta semana 48 

ocorrerá entre os dias 17 e 21 de julho de 2017, onde se estima a participação de 49 
aproximadamente 300 pessoas. A iniciativa dos estudantes foi muito elogiada por todos 50 
os presentes que desejaram sucesso. O coordenador ainda solicitou aos representantes 51 
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das linhas de pesquisa que informassem seus pares, para que os mesmos não ofereçam 52 

disciplinas concentradas neste período, visando a participação ativa de todo o corpo 53 
discente do PPGEF.  3.2 - Período de disciplinas concentradas: o coordenador 54 

comunicou aos presentes que alguns professores estão ofertando disciplinas 55 
concentradas durante o período letivo, o que infringe as regras do programa. Após ampla 56 
discussão, ficou definido que as linhas de pesquisa e os representantes discentes 57 

deverão trazer propostas de planejamento para uma organização dessas disciplinas em 58 
períodos fora do calendário letivo. Ficou definido também que o trancamento das 59 

disciplinas concentradas só poderá ser realizado caso o acadêmico ainda não tenha 60 
cumprido 30% da carga horária total da disciplina e, após esse período, o mesmo terá 61 
que cumprir todos os requisitos da disciplina, com aproveitamento de crédito.  3.3 - 62 

Definição de critérios para passagem direta de mestrado para doutorado, com 63 
garantia de bolsa: o coordenador explicou à plenária que existe uma normativa da 64 

CAPES que garante ao programa a transferência da bolsa de mestrado para doutorado 65 
de, no máximo, dois estudantes por ano, desde que os mesmos defendam suas 66 
dissertações num prazo máximo de 18 meses. O coordenador salientou a importância 67 

de estimular essa ação, haja vista que diminui o tempo médio de titulação do programa. 68 
O coordenador informou que neste ano, três acadêmicos defenderam no prazo de 18 69 

meses e que todos receberam bolsa em função do programa dispor de uma bolsa 70 
oriunda de uma defesa de doutorado, reforçando que só têm a garantia de bolsa, 71 
estudantes que tenham bolsa da CAPES. Desta forma, o coordenador informou que é 72 

preciso estabelecer um critério para seleção dos candidatos a defesa em 18 meses. Após 73 
ampla discussão, ficou definido que os bolsistas da CAPES, interessados em concluir 74 

suas dissertações em 18 meses, devem submeter à apreciação do colegiado e, havendo 75 
mais de dois candidatos, a seleção dos mesmos será baseada nos seus currículos e 76 
defesa de suas pesquisas ao colegiado. Posto em votação, a proposta foi aprovada por 77 
unanimidade. 3.4 - Definição dos aplicadores da prova escrita objetiva do processo 78 
seletivo: o coordenador solicitou voluntários para aplicarem a prova escrita objetiva do 79 

processo seletivo. Prontamente os representantes discentes, David Alexandre Buratto e 80 
Tatiane Lima Ho e os representantes das linhas de pesquisa, Prof. Alexandre França 81 
Tetto e Prof. Dimas Agostinho da Silva se puseram à disposição. O coordenador 82 
agradeceu e informou que iria solicitar a colaboração de outros professores. 3.5 - Espaço 83 
para publicações dos acadêmicos na página do PPGEF e melhorias na mesma: o 84 

coordenador solicitou apoio do colegiado para a criação de um link para publicações dos 85 
estudantes e também professores, além de promover melhorias na página do PPGEF. 86 
Após ampla discussão, ficou definido que, com a ajuda dos representantes dos 87 

estudantes e da PRPPG, serão tomadas tais ações, porém, após o processo seletivo. 88 
3.6 - Exame de qualificação: O coordenador informou sobre a não observância do 89 

regimento do PPGEF por parte dos orientadores, sobre a norma e aplicação de exames 90 
de qualificação aos discentes de doutorado. Foram discutidas várias formas de aplicação 91 
do referido exame e, foi consenso entre todos os presentes, a necessidade de se refletir 92 

e estudar uma forma de se padronizar e cobrar a aplicação do exame de qualificação.  O 93 
coordenador solicitou a todos que promovessem discussões nas linhas de pesquisa e 94 

entre os estudantes, a fim de se coletar ideias e estabelecer um padrão para a aplicação 95 
do exame de qualificação. 3.7 - Transferência do senhor Marcelo Langer do 96 
Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade 97 

Tecnológica Federal do Paraná para o PPGEF na linha de pesquisa Tecnologia e 98 
Utilização de Produtos Florestais: o coordenador apresentou à plenária a formalização 99 

do pedido do senhor Marcelo Langer, manifestando sua intenção de tal transferência. O 100 
Prof. Dimas informou que se dispunha a orientar o discente e que a orientadora atual do 101 
referido estava de acordo com a transferência, se prontificando a participar em seu 102 
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comitê de orientação. Posto em votação, a transferência do senhor Marcelo Langer para 103 
o PPGEF foi aprovada por unanimidade. 3.8 – Questionamento da Profa. Christel 104 
Lignau sobre a distribuição de vagas para orientadores nos anos 2014, 2015, 2016 105 

e 2017: a Profa. Christel solicitou ao colegiado que pudesse apresentar à plenária sua 106 

insatisfação com a distribuição de vagas a professores que não apresentavam pontuação 107 
mínima para obtê-las. Após a explicação da Professora, e ampla discussão, verificou-se 108 

que se tratava de uma troca de orientadores. Foi consenso de todos que seria preciso 109 
estabelecer um critério para a troca de orientadores. Após ampla discussão, ficou 110 

definido que para haver transferência de orientadores, deve ser feita uma solicitação ao 111 
colegiado e que o novo orientador tenha a pontuação de produção científica mínima 112 
definida pelo colegiado, no ano da transferência. Posto em votação, a proposta foi 113 

aprovada por unanimidade. O coordenador agradeceu a presença da Prof. Christel e 114 
passou para o próximo item. Palavra livre: o coordenador agradeceu a presença de 115 

todos e solicitou o empenho do colegiado em apresentar aos seus pares as decisões 116 
tomadas nas reuniões do colegiado e deu por encerrada a sessão. 117 
 118 

 119 
 120 

Curitiba, 3 de outubro de 2016. 121 
 122 
 123 

 124 
Reinaldo Mendes de Souza 125 

Secretário do Programa 126 


