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  4 

Aos dez dias do mês de março de 2017, 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 
Estiveram presentes, o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira da Rocha, o 8 

Secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de linhas de 9 
pesquisa, Prof. Alexandre França Tetto (Titular – Conservação da Natureza), Prof. Julio 10 
Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – 11 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais), Prof. Vitor Afonso Hoeflich (Suplente -  12 
Economia, Administração, Legislação e Política Florestal ) e os representantes discentes 13 

de doutorado, David Alexandre Buratto (Titular) e de mestrado, Tatiane Lima Ho (Titular). 14 
Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e passou para a aprovação da ata do 15 
dia 15 de fevereiro de 2017:  em votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 16 

Em seguida, o coordenador passou para os itens de pauta. Item 1 – Homologação do 17 
resultado do processo seletivo complementar: o coordenador apresentou a lista com 18 

os candidatos aprovados no processo seletivo complementar, que foram: Ângela Maria 19 
Stüpp, Tamara Ribeiro Botelho de Carvalho Maria e Tiago de Souza Ferreira, para o 20 
doutorado, e Diellen Lydia Rothbarth, Eduardo Abilhoa Mattar, Marco Antônio Dias 21 

Machado e Vivian Midori Takahashi Reginaldo, para o mestrado. Posto em votação o 22 
resultado foi homologado por unanimidade. Item 2 - Prazo final para apresentação das 23 

ementas das disciplinas reformuladas do programa: o coordenador comunicou à 24 

plenária sobre a necessidade de reformulação das disciplinas para o registro no 25 
CEPE/UFPR o mais breve possível.  Sendo assim, o coordenador sugeriu a data de 13 26 

de abril de 2017 (próxima reunião do colegiado) como limite para apresentação das 27 
disciplinas de todas as linhas de pesquisas pelos respectivos representantes, para 28 

aprovação no colegiado. Havendo a concordância de todos, a data limite foi aprovada 29 
por unanimidade. Item 3 – Padronização do exame de qualificação para defesa de 30 
tese de doutorado: com base na solicitação dos representantes discentes na reunião 31 

ordinária do programa, em 15 de fevereiro de 2017, sobre a padronização do exame de 32 
qualificação para todos os discentes de doutorado e, após análise do regimento do 33 

programa, o coordenador comunicou à plenária que a única possibilidade de se 34 
padronizar o exame da qualificação é seguindo o disposto na Norma 02/2010 – 35 
PPGEF/UFPR. O assunto foi posto em discussão e ficou definido que, a partir desta 36 

reunião, o exame de qualificação deverá ser aplicado para todos os discentes de 37 
doutorado, seguindo a  Norma 02/2010 – PPGEF/UFPR, da seguinte forma: o comitê de 38 

orientação deverá preparar uma prova com perguntas dissertativas para o discente, o 39 
qual terá 24 horas para responde-la e apresentar a defesa de suas respostas para uma 40 
banca formada pelos professores do comitê de orientação mais um professor externo ao 41 

mesmo, preferencialmente de outra linha de pesquisa, cuja duração máxima será de 120 42 
minutos, contando com as arguições da banca. Item 4 – Critérios para oferta de 43 

disciplinas concentradas: o coordenador comunicou sobre o grande número de 44 

disciplinas concentradas ofertadas pelo programa e que esta iniciativa pode prejudicar 45 
as avaliações do programa. Ressaltou a necessidade de se criar uma rotina para a oferta 46 

de disciplinas concentradas. Após ampla discussão, ficou definido que o professor 47 
submeta a proposta de criação da disciplina à representação da linha de pesquisa da 48 

qual faz parte e que, após análise na linha de pesquisa, seja submetida à aprovação do 49 
colegiado. A proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Item 5 – 50 
Solicitação de trancamento de matrícula da discente Karla Fernanda de Oliveira:  51 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF 

 
não havendo representante da linha de pesquisa Silvicultura na reunião, o coordenador 52 

relatou o pedido da discente e sugeriu à plenária que fosse concedida a prorrogação de 53 
prazo para a discente. Após ampla discussão, ficou definido o prazo de 30 de abril de 54 

2017 para a discente apresentar a versão final da dissertação para defesa. Durante as 55 
discussões, foi proposto que para os próximos pedidos de prorrogação de prazo, o 56 
colegiado conceda trinta dias e, após relatório do que foi desenvolvido no período, sejam 57 

concedidos mais trinta dias e, assim por diante, até o prazo máximo de 180 dias. Após 58 
ampla discussão, foi concedido para a discente Karla Fernanda de Oliveira o prazo até 59 
o dia 30 de abril de 2017 para entrega da versão final e agendamento da defesa. Item 6 60 
– Solicitação de criação de disciplina pelo DECIF – Departamento de Ciências 61 
Florestais: o Prof. Julio Arce relatou o processo de solicitação da disciplina Silvicultura 62 

Clonal e Biotecnologia Florestal, sob responsabilidade da Profa. Giovana Bonfim de 63 
Alcântara, do DECIF. O coordenador explicou à plenária que, em função da reformulação  64 

das disciplinas, será necessário levantar a pontuação mínima dos professores do 65 
programa e, aqueles que não tiverem a pontuação mínima que será exigida até o dia 30 66 
de novembro de 2017, não poderão ofertar disciplinas como professores responsáveis. 67 

Havendo concordância de todos, ficou definido que todas as disciplinas, novas ou 68 
reformuladas, serão apresentadas pelos representantes das linhas de pesquisa na 69 
próxima reunião do colegiado do programa, dia 13 de abril de 2017.  Item 7 – Solicitação 70 
de credenciamento do Prof. Alexandre Behling (linha de pesquisa Manejo 71 
Florestal): O Prof. Julio Eduardo Arce relatou o processo de solicitação para o 72 

credenciamento do Prof. Alexandre Behling, enfatizando o seu currículo e reforçando a 73 
possibilidade do referido professor, auxiliar e lecionar algumas disciplinas do elenco do 74 

programa. Após discussão em plenária e, em função do Prof. Alexandre ser do quadro 75 
permanente e ter a pontuação mínima necessária, seu credenciamento no PPGEF foi 76 
aprovado por unanimidade. Item 8 (inclusão de pauta) – Solicitação de troca de 77 

orientação pela discente Ana Paula Namikata da Fonte – Linha de pesquisa 78 
Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais: o representante discente, David 79 

Alexandre Buratto apresentou e relatou a solicitação da discente Ana Paula Namikata da 80 
Fonte sobre a troca de orientação. A discente alegou seus motivos, os quais encontram-81 
se descritos em notificação enviada em 10 de março de 2017 ao coordenador do 82 

programa e assinada pela solicitante. O assunto foi amplamente discutido e, com base 83 
no Artigo 41 do Regimento Interno do PPGEF, o colegiado deliberou que a definição de 84 

um novo orientador será de responsabilidade da representação da linha de pesquisa e, 85 
a decisão que for tomada, será referendada pela plenária. Palavra livre: o coordenador 86 

comunicou à plenária que, em julho de 2017 haverá eleição para coordenação do 87 

programa e de representação discente, além da indicação dos novos representantes das 88 
linhas de pesquisa, para o exercício 2017/2019. Solicitou a todos o empenho e dedicação 89 

para que se tenha candidatos interessados em continuar na coordenação e colegiado do 90 
PPGEF. Não havendo mais nenhum assunto, o coordenador agradeceu a presença de 91 
todos e encerrou a sessão. 92 
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 94 

 95 
Curitiba, 10 de março de 2017. 96 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 100 
Coordenador do Programa 101 
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