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 4 
Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017, 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. Alexandre França Tetto (Titular – 9 
Conservação da Natureza), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof. 10 
Alessandro Camargo Angelo (Titular – Silvicultura), Prof. Umberto Klock (Suplente – 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, justificando a ausência do secretário 14 
do programa, Reinaldo Mendes de Souza, pelo mesmo estar preenchendo o relatório do 15 
programa na plataforma Sucupira e passou para a aprovação das atas dos dias 18 de 16 

novembro de 2016 e 15 de dezembro de 2016:  em votação, as referidas atas foram 17 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para os itens de pauta. 18 
Item 1 – Convênio do PPGEF com o Programa Erasmus Mundus (inclusão em 19 
pauta): O coordenador solicitou a presença da Profa. Christel Lignau para esclarecer a 20 

situação do convênio ao colegiado do programa. A Profa. Christel informou que, em 21 

função de sua saída como coordenador do convênio, o Prof. Antonio Rioyei Higa havia 22 
comunicado o desligamento do programa do convênio. A Profa. Christel explicou sobre 23 

a importância da participação do PPGEF neste convênio e que havia iniciado uma 24 
negociação com o Prof. Heinrich Spiecker para o retorno do programa ao convênio e que 25 
haviam alguns professores dispostos a colaborar na administração do mesmo. Após 26 

discussão entre os membros do colegiado, em conjunto com a Profa. Christel, ficou 27 
definido que o PPGEF iria continuar participando do convênio, com a coordenação da 28 

Profa. Christel e colaboração dos Professores Allan Libanio Pelissari, Jorge Luis 29 
Monteiro de Matos, Renato Gonçalves Robert, Christopher Thomas Blum e Umberto 30 
Klock. O coordenador agradeceu o empenho da Profa. Christel e dos demais professores 31 

colaboradores e colocou a coordenação à disposição para todo tipo de apoio e 32 
colaboração. Item 2 - Proposta dos representantes discentes sobre o exame de 33 

qualificação: os representantes discentes apresentaram documento com uma proposta 34 

de padronização do exame de qualificação, discutida em assembleia dos discentes no 35 
dia 26 de outubro. Nesta assembleia os discentes optaram pela realização do exame de 36 

qualificação na forma de uma banca avaliadora, se possível, composta por pelo menos 37 
um avaliador externo, transcorridos quatro semestres após o ingresso do discente, sendo 38 

realizada, no máximo até o final do quinto semestre. Os representantes discentes 39 
propuseram ainda, que tal medida passasse a valer para os ingressos em 2017. Além 40 
disso, os representantes propuseram que o regimento interno do programa seja 41 

reformulado. O coordenador explicou aos presentes que era preciso estudar uma forma 42 
de padronizar o exame de qualificação sem ferir o regimento interno vigente. Desta 43 

forma, o coordenador se comprometeu a estudar algumas maneiras de se padronizar o 44 
exame de qualificação, com base no regimento interno do programa e se comprometeu 45 
a apresentar para discussão na próxima reunião do colegiado. Item 3 – Formação de 46 

comissão para reformulação do regimento interno do programa:  o coordenador 47 

comunicou à plenária da necessidade de uma reformulação no regimento interno do 48 

programa, citando como exemplo, a necessidade de se estabelecer um critério único 49 
para o exame de qualificação. Posto em discussão, ficou definida uma comissão formada 50 
pelo coordenador e pelo Prof. Julio Eduardo Arce, os quais se comprometeram a estudar 51 
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as reestruturações necessárias e, à medida que tenham novas propostas, que estas 52 
sejam apresentadas à plenária para aprovação. Item 4 – Solicitação de trancamento 53 
de matrícula dos discentes Thiago Manuel Sozinho dos Santos (mestrado - 54 

Economia, Administração, Legislação e Política Florestal, Lorena Figueira de 55 
Santana (mestrado - Economia, Administração, Legislação e Política Florestal), 56 
Ailson Augusto Loper (doutorado - Economia, Administração, Legislação e Política 57 

Florestal), Ana Milena Plata Fajardo (Economia, Administração, Legislação e 58 
Política Florestal), Jonas Eduardo Bianchin (doutorado – Conservação da 59 

Natureza) e Everaldo dos Santos (doutorado – Conservação da Natureza): os 60 

pedidos de prorrogação de prazo foram relatados pelos respectivos representantes das 61 
linhas de pesquisa e, na ausência dos representantes da linha de pesquisa Economia, 62 

Administração, Legislação e Política Florestal, os pedidos foram relatados pelo 63 
representante discente David Alexandre Buratto. Após os relatos e discussões, a plenária 64 

deliberou conceder os seguintes prazos de prorrogação: Thiago Manuel Sozinho dos 65 
Santos (mestrado - Economia, Administração, Legislação e Política Florestal) –1o de abril 66 
de 2017, Lorena Figueira de Santana (mestrado - Economia, Administração, Legislação 67 

e Política Florestal) - 1o de junho de 2017, Ailson Augusto Loper (doutorado - Economia, 68 
Administração, Legislação e Política Florestal) - 1o de junho de 2017, Ana Milena Plata 69 

Fajardo (Economia, Administração, Legislação e Política Florestal) - 1o de junho de 2017, 70 
Jonas Eduardo Bianchin (doutorado – Conservação da Natureza) - 1o de maio de 2017 71 
e Everaldo dos Santos (doutorado – Conservação da Natureza) - 1o de junho de 2017. 72 
Esgotada a pauta, o coordenador abriu a palavra livre. Palavra livre: o coordenador 73 

comunicou à plenária que, após os dois processos seletivos, o número de bolsas será 74 

insuficiente para contemplar todos os ingressos a partir de março de 2017, mas que 75 
possivelmente até o final do semestre, todos os ingressos que se candidataram a bolsa 76 
de estudos, serão comtemplados. Não havendo mais nenhum assunto, o coordenador 77 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 78 
 79 
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Curitiba, 15 de fevereiro de 2017. 82 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 87 

Coordenador do Programa 88 
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