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 4 
Aos dezenove dias do mês de maio 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 

o Secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de linhas de 9 
pesquisa, Prof. Antonio Carlos Batista (Suplente – Conservação da Natureza), Prof. Julio 10 
Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof. Umberto Klock (Suplente – Tecnologia e 11 

Utilização de Produtos Florestais), Prof. Vitor Afonso Hoeflich (Suplente - Economia, 12 
Administração, Legislação e Política Florestal ), Prof. Antonio Carlos Nogueira (Suplente 13 

– Silvicultura) e os representantes discentes de doutorado, David Alexandre Buratto 14 
(Titular) e Victor Gonçalves Cremonez (Suplente) e de mestrado, Samuel Alves da Silva 15 
(Suplente). Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e passou para a aprovação 16 

da ata do dia 13 de abril de 2017: o coordenador comunicou à plenária que a referida 17 

ata ainda não havia sido enviada por motivos administrativos e solicitou que a mesma 18 

fosse aprovada na próxima reunião extraordinária. Com a aprovação de todos, o 19 
coordenador passou para o item Comunicações: o coordenador comunicou à plenária 20 

que a PRPPG está em fase de finalização de uma nova resolução que regulamenta os 21 

programas de pós-graduação da UFPR, a qual é necessária para se dar andamento na 22 
reformulação do regimento interno do programa. Desta forma, a reformulação do 23 

regimento interno do programa ficará para as próximas reuniões a serem realizadas. O 24 
Prof. Antonio Carlos Nogueira, aproveitou a discussão do tema e sugeriu que o número 25 
mínimo de créditos passe de 18 para 24, haja vista que grande parte das disciplinas do 26 

programa passou de três para quatro créditos. O coordenador comunicou que, no 27 
momento oportuno, o assunto será colocado em discussão. O coordenador comunicou 28 

à plenária que, por determinação da PRPPG, as solicitações de defesas de dissertações 29 
e teses devem ser feitas pelos orientadores, através da plataforma SIGA. O coordenador 30 
comunicou à plenária que a Revista Floresta não receberia mais apoio da Fupef e 31 

solicitou colaboração e empenho do colegiado do programa para manter a revista em 32 
dia, haja vista sua história e importância para a difusão das ciências florestais. Antes de 33 
abrir a pauta da reunião, o coordenador solicitou a inclusão do item “solicitação de 34 
prorrogação de prazo para conclusão de dissertação da acadêmica Karla Fernanda 35 
de Oliveira”. Havendo a concordância da plenária, o assunto foi incluído em pauta e, 36 

em seguida, o coordenador passou para os itens de pauta.  Item 1 – Perda do direito a 37 
titulação – cumprimento do art. 55°, § 4°, do Regimento Interno do Programa: o 38 

coordenador apresentou à plenária uma lista de acadêmicos inadimplentes quanto ao 39 
cumprimento do art. 55°, sugerindo que alguma providência fosse tomada. Após 40 
discussão do assunto, foi aprovado por unanimidade que fosse dado um prazo até o dia 41 

31 de agosto de 2017, para que os inadimplentes regularizem suas pendências e 42 
encaminhem ao colegiado do programa solicitação para darem entrada com seus 43 

pedidos de diploma, sendo que o colegiado irá analisar cada caso, podendo deferi -los 44 
ou não, de acordo com as devidas justificativas dos interessados. Item 2 – Aprovação 45 
do quadro de disciplinas do PPGEF: o coordenador comunicou à plenária que algumas 46 

linhas de pesquisa ainda não haviam concluído o preenchimento das fichas 1 e 2. Após 47 
discussão, ficou aprovado por unanimidade que cada representante das linhas de 48 

pesquisa procure a secretaria para finalização e padronização de todo o quadro de 49 
disciplinas. Item 3 – Solicitação de matrícula como estudante de pós-doutorado da 50 
Senhora Andrea Pozetti Spina, linha de pesquisa Conservação da Natureza, sob 51 
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supervisão da Profa. Daniela Biondi: o Prof. Antonio Carlos Batista relatou a proposta 52 

de pesquisa, complementado que a solicitante já vem desenvolvendo atividades de 53 
pesquisa com a Profa. Daniela, a qual se comprometeu a ser sua supervisora. Posto em 54 

votação, foi aprovada por unanimidade a matrícula de Andrea Pozetti Spina como 55 
acadêmica de pós-doutorado do PPGEF, sob supervisão da Profa. Daniela Biondi. Item 56 
4 – Autorização para solicitação de diploma do Senhor Marcos Raymundo Loest 57 

(mestrado): o Secretário, Renaldo Mendes de Souza, comunicou à plenária que o 58 

solicitante havia cumprido com todas as exigências, mas como seu prazo havia se 59 

esgotado, de acordo com o art. 55°, § 4°, do regimento interno do programa, seria 60 
necessário a autorização do colegiado para que o solicitante possa providenciar os 61 
trâmites junto à PRPPG. Após análise da documentação do solicitante, foi aprovado por 62 

unanimidade a autorização para solicitação de diploma do estudante Marcos Raymundo 63 
Loest, de acordo com o regimento vigente na época da defesa. Item 5 – Autorização 64 

para solicitação de diploma do Senhor Edir Santana Pereira Queiroz Filho 65 
(mestrado): o Secretário, Reinaldo Souza, também informou à plenária que há muitos 66 

anos o acadêmico já havia cumprido todos os requisitos para sua diplomação e que só 67 

faltava a cópia do documento de identidade. Após o assunto ser discutido, foi aprovada 68 
por unanimidade a autorização para solicitação de diploma do senhor Edir Santana 69 
Pereira Queiroz Filho, de acordo com o regimento vigente na época da defesa. Item 6 – 70 
Estabelecimento do calendário do processo seletivo 2017/2018 do PPGEF: o 71 

coordenador informou à plenária que iria elaborar o calendário do processo seletivo 72 

2017/2018 e que posteriormente enviaria para todos darem ciência e concordância. 73 
Posta em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 7 – Definição de data 74 

e nomeação da comissão eleitoral para eleição de coordenadores e representantes 75 
discentes: o coordenador informou à plenária que a referida eleição deve acontecer no 76 

mês de junho de 2017, haja vista que os mandatos atuais se encerram em agosto/2017. 77 

Após o assunto ser posto em discussão, foi nomeada a comissão eleitoral formada pelo 78 
Prof. Dimas Agostinho da Silva, o servidor David Teixeira de Araújo e o representante 79 

discente David Alexandre Buratto, sob a presidência do primeiro. O período de inscrição 80 
das chapas foi definido a partir da data de publicação da ordem de serviço nomeando a 81 
comissão até às 17h00 do dia 19 de junho de 2017 e a data de 21 de junho de 2017 para 82 
a escolha dos coordenadores e representantes discentes. Item 8 – Solicitação de 83 
prorrogação de prazo para conclusão de dissertação da acadêmica Karla Fernanda 84 

de Oliveira (orientador - Prof. Antonio Carlos Nogueira): o coordenador passou a 85 

palavra para o Prof. Antonio, o qual explicou à plenária que devido algumas mudanças 86 
nos métodos da pesquisa, houve um atraso na coleta de dados e, consequente, atraso 87 

na conclusão. O Prof. Antonio complementou que a referida acadêmica está empenha 88 
na conclusão de sua pesquisa. O coordenador colocou o assunto em discussão. Posto 89 

em votação, foi aprovada por unanimidade a concessão de prazo até 31 de agosto de 90 
2017, para que a estudante Karla Fernanda de Oliveira entregue sua versão final e 91 
agende sua defesa. Palavra livre: o coordenador informou novamente a todos que o 92 

levantamento das produções bibliográficas dos professores do programa se encerrará 93 
no dia 15 de junho de 2017 para a definição dos possíveis orientadores e suas 94 

respectivas vagas. Desta forma, o coordenador solicitou aos representantes das linhas 95 
de pesquisa que reforcem a informação a todos os professores. Não havendo uso da 96 
palavra livre, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 97 

sessão. 98 
Curitiba, 19 de maio de 2017. 99 

 100 
Prof. Márcio Pereira da Rocha 101 

Coordenador do Programa 102 


