
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF 

 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 dezembro 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 
o secretário do PPGEF, os representantes de linhas de pesquisa, Prof. Alexandre França 9 
Tetto (Titular – Conservação da Natureza), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo 10 
Florestal), Prof. Sebastião do Amaral Machado (Suplente – Manejo Florestal), Prof. 11 
Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais), Prof. 12 
João Carlos Garzel Leodoro da Silva (Titular – Economia e Política Florestal) e os 13 
representantes discentes de doutorado, David Alexandre Buratto (Titular) e de mestrado, 14 
Tatiane Lima Ho (Titular). Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e passou 15 
para o Item único de pauta: solicitação de mudança de linha de pesquisa do 16 
discente Jorge Zea Camaño:  o coordenador apresentou à plenária a solicitação do 17 
discente na qual, alega ser de motivação profissional, propondo sua pesquisa na linha 18 
de pesquisa Manejo Florestal. O coordenador ainda, a pedido da Profa. Daniela Biondi 19 
Batista, leu o ofício enviado por esta professora, onde constava, além de um histórico do 20 
ingresso do discente Jorge Zea Camaño no programa, a manifestação da referida 21 
professora sendo contrária ao pleito do discente, ressaltando ainda que não era seria 22 
mais sua orientadora em caráter definitivo. O assunto foi posto em ampla discussão, 23 
sendo levantados diversos pontos de vista. Após a ampla discussão a plenária aprovou 24 
por três votos a favor e dois votos contrários a mudança de linha de pesquisa do discente 25 
Jorge Zea Camaño, sob a condição que tal mudança foi concedida em função do 26 
discente ter ingressado no programa na condição de aluno estrangeiro, de que a sua 27 
atual orientadora abdicou de sua orientação e que tal possibilidade não se estende a 28 
discentes que ingressarem no programa através do processo seletivo, onde optam por 29 
uma linha de pesquisa. Esgotada a pauta, o coordenador agradeceu a presença de todos 30 
e deu por encerrada a reunião. 31 
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Curitiba, 15 de dezembro de 2016. 35 
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