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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 treze dias do mês de abril 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 ), Prof. Antonio Carlos Nogueira 13 

(Suplente – Silvicultura) e os representantes discentes de doutorado, David Alexandre 14 
Buratto (Titular) e de mestrado, Tatiane Lima Ho (Titular). Havendo quórum, o 15 
coordenador abriu a reunião e passou para a aprovação da ata do dia 10 de março de 16 

2017: em votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 17 
coordenador passou para o item Comunicações: o coordenador comunicou à plenária 18 

sobre reunião realizada na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação sobre a política da 19 
CAPES em ampliar a participação internacional dos programas de pós-graduação. O 20 
coordenador comunicou que foi elaborado um questionário sobre as atividades 21 

internacionais do PPGEF, de acordo com as informações disponíveis, haja vista que 22 
muitas atividades internacionais (projetos de pesquisa, visitas técnicas, acordos de 23 

cooperação, etc.) são realizados diretamente entre professores e estudantes com 24 
instituições internacionais, sem registro no programa. Em função disso, o coordenador 25 
solicitou a todos os representantes do colegiado que solicitem aos seus pares que, 26 

quaisquer atividades que envolvam instituições internacionais sejam registradas na 27 
secretaria do programa para melhor preenchimento de futuros relatórios. O coordenador 28 

informou à plenária sobre a I SEAFLOR (Primeira Semana de Aperfeiçoamento em 29 
Engenharia Florestal), a qual já contava com 245 inscrições e pediu a colaboração de 30 
todos na divulgação do evento, ressaltando a importância do mesmo para o PPGEF. Não 31 
havendo mais comunicações, o coordenador passou para os itens de pauta. Item 1 – 32 
Aplicação de prova de seleção em outras instituições internacionais: o 33 

coordenador, citando as políticas de internacionalização, propôs à plenária que o 34 
processo seletivo 2017/2018 disponibilize locais de aplicação da prova de seleção do 35 
programa em instituições de países da América Latina, dando a oportunidade do 36 

programa ampliar a participação de discentes estrangeiros. O coordenador explicou à 37 
plenária que, estudantes estrangeiros que ingressam no programa pelas cotas anuais 38 

destinadas aos mesmos, não têm direito a participar da seleção de bolsas e, com esta 39 
alternativa, os que optarem pelo exame de seleção, poderão participar desta seleção. O 40 
assunto foi posto em discussão e todos os presentes se prontificaram a sugerir 41 

instituições e possíveis contatos para a aplicação da prova em outros países. Posto em 42 
votação, ficou aprovado a inclusão de instituições estrangeiras para a aplicação do 43 
exame de seleção para o processo seletivo 2017/2018. Item 2 – Proposta de fluxo 44 
contínuo para ingresso no programa – professores com pontuação em destaque: 45 

o coordenador propôs à plenária a implantação de um sistema de fluxo contínuo para 46 

ingresso no doutorado. O coordenador explicou que tal medida pode ser benéfica ao 47 
programa, para a manutenção das cotas de bolsas, evitando a possível devolução das 48 

cotas dos acadêmicos que defendem fora do período de ingresso de novos candidatos. 49 
A proposta foi aprovada por unanimidade e o coordenador se comprometeu a verificar 50 
os aspectos legais para este procedimento e de redigir uma lista de requisitos e 51 
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respectivas regras para contemplar professores com produção em destaque. Item 3 – 52 

Cumprimento do artigo 45, § 2º - lançamento de conceitos das disciplinas em até 53 
60 dias: o coordenador comunicou à plenária sobre o elevado número de disciplinas que 54 

não cumprem o prazo máximo de lançamento dos conceitos dos estudantes por parte 55 
dos professores. Após ampla discussão, foi aprovada por unanimidade a Normativa n° 56 
01/2017 – PPGEF/UFPR, estabelecendo os prazos para lançamento dos conceitos das 57 
disciplinas. Item 4 – solicitação de matrícula como estudante de pós-doutorado da 58 
Senhora Gisley Paula Vidolin, linha de pesquisa Conservação da Natureza, sendo 59 

a supervisora a Profa. Daniela Biondi: a solicitação da referida candidata foi relatada 60 

pelo representante da linha de pesquisa Conservação da Natureza, Prof. Alexandre 61 
França Tetto. Não havendo nenhuma manifestação, foi aprovado por unanimidade o 62 
ingresso da solicitante como acadêmica de pós-doutorado do PPGEF. Item 5 – 63 
Reformulação do regimento interno do programa: iniciou-se uma ampla discussão 64 

sobre as modificações a serem feitas no regimento atual do programa, com o intuito de 65 
se redigir um novo regimento para entrar em vigor no período letivo de 2018. Cada item 66 
foi sendo avaliado pelos presentes e alterado, de acordo com as modificações sugeridas 67 

em plenária. Esgotado o tempo estabelecido para a reunião, o coordenador sugeriu que 68 
os trabalhos fossem suspensos e que, com o auxílio do Prof. Julio Eduardo Arce, 69 

redigiriam uma minuta do novo regimento do programa para discussão na próxima 70 
reunião do colegiado. Palavra livre: Não havendo uso da palavra livre, o coordenador 71 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. 72 
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Curitiba, 13 de abril de 2017. 76 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 80 
Coordenador do Programa 81 
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