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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 dezoito dias do mês de novembro de 2016, às nove horas, 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 

os representantes de linhas de pesquisa, Prof. Antonio Carlos Batista (Suplente – 9 
Conservação da Natureza), Prof. Antonio Carlos Nogueira (Suplente – Silvicultura), Prof. 10 
Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – 11 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes discentes de 12 
doutorado, David Alexandre Buratto (Titular) e de Mestrado, Tatiane Lima Ho (Titular). 13 
Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e passou para o Item 1. Aprovação de 14 
atas: aprovação das atas das reuniões ordinárias ocorridas nos dias 12 de agosto de 15 
2016 e 3 de outubro de 2016, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. 2. 16 

Comunicações: o professor Márcio comunicou à plenária a concessão de mais uma 17 

cota de seis meses para o programa de doutorado sanduíche no exterior CAPES/PDSE 18 

o que permitiu contemplar a terceira discente classificada, Dâmaris Araújo da Silva. 19 
Passou-se aos itens da pauta. 3. Pauta. 3.1 Homologação do processo seletivo para 20 
ingresso em março de 2017: o coordenador apresentou aos presentes a lista dos 21 

aprovados no processo seletivo, sendo 17 candidatos aprovados para mestrado e sete 22 
aprovados para doutorado. Em votação, o resultado foi homologado por unanimidade. 23 
3.2 Definição do cronograma do processo seletivo complementar para ocupação 24 
de vagas remanescentes – ingresso em março de 2017: o coordenador colocou à 25 

plenária a necessidade de se realizar um outro processo seletivo, haja vista o pouco 26 

número de discentes selecionados para ingresso em março de 2017. Tal fato pode 27 
resultar em prejuízos futuros quanto aos indicadores de produção do programa. Sob a 28 

concordância de todos, passou-se a elaborar o cronograma do processo seletivo 29 
complementar. Após elaborado o cronograma, o mesmo foi posto em votação, sendo 30 
aprovado por unanimidade. 3.3 Elaboração das questões para a prova escrita do 31 

processo seletivo complementar: o Prof. Márcio solicitou aos representantes das 32 

linhas de pesquisa que elaborassem as questões para a prova escrita objetiva do 33 

processo seletivo complementar ainda neste ano, devido ao recesso de final de ano e 34 
férias dos professores. Sendo assim, ficou definida a data limite de 15 de dezembro de 35 
2016 para entrega das questões para a prova escrita objetiva. 3.4 Processo 36 

23075.160800/2016 – solicitação de pós-doutorado do Senhor Luciano Farinha 37 
Watzlawick: o Prof. Julio relatou o processo comunicando a intenção do candidato e que 38 

o mesmo teria o Prof. Carlos Roberto Sanquetta como seu supervisor e informou que o 39 
referido professor já havia manifestado interesse em supervisionar o candidato. Em 40 
votação, o ingresso do Senhor Luciano Farinha Watzlawick como estudante de pós-41 
doutorado no programa foi aprovado por unanimidade. 3.5 Outros assuntos – 42 
reformulação do quadro de disciplina do programa: o coordenador comunicou à 43 

plenária que o objetivo do envio para preenchimento das fichas 1 e 2 das disciplina é 44 
para se fazer uma reformulação de todo o quadro de disciplinas do programa. O 45 
coordenador explicou a divergência que está ocorrendo no sistema SIGA, pois muitas 46 

disciplinas do programa apresentam uma carga horária de 60 horas e contabilizam três 47 
créditos. Ao serem inseridas no sistema SIGA, essas disciplinas aceitam os três créditos 48 

mas passam a ter somente 45 horas. Desta forma, o coordenador solicitou aos 49 
representantes das linhas de pesquisa que cobrem intensivamente dos professores o 50 
preenchimento das fichas, para que seja elaborado o novo quadro de disciplinas do 51 
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programa para aprovação no CEPE. Palavra Livre: o coordenador relembrou à plenária 52 

que, na reunião ordinária de 12 de agosto de 2016, havia solicitado propostas para a 53 
realização de defesas via internet, haja vista o orçamento escasso do programa e na 54 

demora em sua liberação, o que acarreta transtornos nos pagamentos de diárias e 55 
passagens. O coordenador reforçou que é preciso um diálogo nas linhas de pesquisa 56 
para que todos tenham entendimento da situação para a busca de uma solução de 57 

consenso. O Prof. Antonio Carlos Batista tomou a palavra para informar sobre a entrega 58 
do relatório do estado da arte dos discentes da linha de pesquisa Conservação da 59 

Natureza. O coordenador informou que as outras linhas de pesquisa ainda não haviam 60 
entregado seus respectivos relatórios, salientando a importância dos mesmos. O Prof. 61 
Antonio Carlos Batisita sugeriu que seja publicado um relatório geral para conhecimento 62 

de todos. Havendo concordância plena, ficou definido que na próxima reunião ordinária 63 
sejam entregues os relatórios para análise e avaliação do colegiado e posterior 64 

publicação. O coordenador aproveitou o momento para comunicar que os discentes do 65 
convênio UFPR/UNALM não haviam apresentado seus estados da arte e que os mesmos 66 
foram informados que farão suas apresentações no dia 15 de fevereiro de 2017 e que 67 

fizessem contato com os representantes das linhas de pesquisa para os agendamentos. 68 
O coordenador solicitou aos representantes das linhas de pesquisa e aos representantes 69 

discentes, que solicitem a todos que mantenha seus currículos Lattes atualizados para 70 
preenchimento da Plataforma Sucupira. O coordenador reforçou a importância desta 71 
atualização, visando melhorar os indicadores de produtividade do programa. O Prof. 72 

Antonio Carlos Batista sugeriu que sejam dados créditos aos discentes que 73 
apresentarem publicações, ficando esta definição para uma próxima reunião. Não 74 

havendo mais assuntos a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu 75 
por encerrada a sessão. 76 
 77 

 78 
 79 

Curitiba, 18 de novembro de 2016. 80 
 81 
 82 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 84 

Coordenador do Programa 85 


