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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 vinte e três dias do mês de junho 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. 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. Alessandro Camargo Angelo 12 
(Titular – Silvicultura) e os representantes discentes de doutorado, David Alexandre 13 

Buratto (Titular) e de mestrado, Tatiana Lima Ho (Titular) e Samuel Alves da Silva 14 
(Suplente). Havendo quórum, o coordenador abriu a reunião e passou para a aprovação 15 
das atas dos dias 13 de abril de 2017 e 19 de maio de 2017: colocado em votação, as 16 

atas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para o item 17 
Comunicações: não havendo comunicações, antes de abrir a pauta da reunião, o 18 

coordenador solicitou a inclusão dos itens “aprovação da disciplina Branqueamento 19 
de Celulose, sob responsabilidade do Prof. Umberto Klock e solicitação de 20 
transição de mestrado para doutorado do Discente Ricardo Cavalheiro”. Havendo 21 

a concordância da plenária, os assuntos foram incluídos em pauta e, em seguida, o 22 
coordenador passou para os itens de pauta. Item 1 – Definição das instituições para 23 

aplicação da prova escrita objetiva do processo seletivo 2017/2018: seguindo as 24 

diretrizes da CAPES, o coordenador sugeriu à plenária a ampliação dos locais para 25 
aplicação da prova escrita objetiva do processo seletivo 2017/2018 do PPGEF em países 26 

da América Latina, além das instituições nacionais definidas em processos seletivos 27 
anteriores. Após ampla discussão, foram definidos os países para a aplicação da prova 28 

escrita objetiva, sendo Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uruguai, cujas 29 
instituições serão definidas após contatos com os possíveis responsáveis pela aplicação 30 
das provas. Posto em votação, o item foi aprovado por unanimidade. Item 2 – Definição 31 

da bibliografia recomendada para a prova escrita objetiva do processo seletivo 32 
2017/2018: o coordenador comunicou à plenária que na segunda quinzena do mês de 33 

julho, o anexo 3 do edital de seleção terá que ser publicado no endereço eletrônico do 34 
programa. Após sugestões e discussão, ficou definida a data limite de 1° de julho de 35 
2017 para a apresentação das bibliografias pelos representantes das linhas de pesquisa. 36 
Item 3 – Estabelecimento do número e prazo para entrega das questões para a 37 
elaboração da prova escrita objetiva do processo seletivo 2017/2018: o coordenador 38 

reforçou a necessidade de se ter previamente as questões da prova do processo seletivo 39 
para que se tenha tempo hábil para a elaboração da mesma e devidas revisões. Após 40 
ampla discussão ficou definido o número de 10 questões para cada linha de pesquisa e 41 
o prazo final para entrega das mesmas foi definido 31 de julho de 2017. Item 4 – 42 
Alteração das classificações dos periódicos Qualis: o coordenador comunicou à 43 

plenária sobre a nova classificação de periódicos Qualis, que passou a vigorar a partir 44 
do dia 8 de junho de 2017. O coordenador salientou que esta nova classificação pode 45 
prejudicar alguns professores, acadêmicos e possíveis candidatos ao processo seletivo. 46 

Após ampla discussão, o colegiado do PPGEF decidiu por unanimidade que, para efeito 47 
de classificação de professores, cumprimento de parte dos requisitos para obtenção de 48 

diplomas por parte dos discentes e para classificação dos candidatos ao processo 49 
seletivo 2017/2018, será adotada a classificação anterior de periódicos Qualis. Item 5 – 50 
Solicitação de credenciamento no PPGEF da Profa. Dagma Kratz : o coordenador 51 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF 

 
apresentou à plenária a solicitação da Profa. Dagma Kratz e seu currículo Lattes, com 52 

pontuação acima das metas estabelecidas pelo colegiado. Após discussão, ficou 53 
aprovado o credenciamento da Profa. Dagma Kratz na linha de pesquisa Silvicultura. 54 
Item 6 – Definição do número de vagas, por orientador, do processo seletivo 55 
2017/2018: a secretaria apresentou previamente aos representantes das linhas de 56 

pesquisa o levantamento das vagas disponíveis, por orientador, para que cada 57 

representante, de acordo com seus pares, trouxesse o número de vagas disponíveis, por 58 
orientador, definidas de acordo com o nível (mestrado/doutorado). Cada representante 59 

apresentou o número de vagas por orientador, sendo o item aprovado por unanimidade. 60 
Item 7 – Autorização para solicitação de expedição de diploma para os acadêmicos 61 
Alessandro Panassolo (mestrado), Carla Barboza Xavier (mestrado), Elaine 62 

Cristina Lengowski (doutorado), Francihele Cardoso Muller (doutorado), Giomar 63 
Viana (doutorado), Jaqueline Valerius (mestrado), Mara Luana Engel (mestrado), 64 

Rodrigo Delonga (mestrado) e Thiago Woiciechowski (doutorado): o coordenador 65 

informou à plenária que todos os solicitantes haviam cumprido com os requisitos 66 
necessários para suas diplomações. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade a 67 

autorização para expedição de diploma dos solicitantes Alessandro Panassolo 68 
(mestrado), Carla Barboza Xavier (mestrado), Elaine Cristina Lengowski (doutorado), 69 

Francihele Cardoso Muller (doutorado), Giomar Viana (doutorado), Jaqueline Valerius 70 
(mestrado), Mara Luana Engel (mestrado), Rodrigo Delonga (mestrado) e Thiago 71 
Woiciechowski (doutorado). Item 8 – Solicitação de transição do mestrado para o 72 

doutorado dos acadêmicos Renan Zunta Raia, Vanessa Ishibashi, Mariana Meira 73 
Micaloski e Samuel Alves da Silva: o coordenador comunicou à planária que, de 74 

acordo com normativa da CAPES e julgamento de mérito das pesquisas, o programa 75 
pode conceder a transição de três bolsistas de mestrado CAPES para doutorado, 76 
podendo solicitar a alteração das referidas bolsas de mestrado para doutorado. O 77 

coordenador informou que no ano anterior (2016) já haviam sido transferidas três bolsas 78 
de mestrado para doutorado seguindo esta normativa e que se este procedimento for 79 

adotado nos próximos anos, o número de bolsas de mestrado poderá ser severamente 80 
comprometido. O assunto foi amplamente discutido, chegando-se a uma alternativa 81 
intermediária que segue: julgado o mérito das pesquisas, o colegiado aprova a transição 82 

de mestrado para doutorado dos acadêmicos Renan Zunta Raia, Vanessa Ishibashi, 83 
Mariana Meira Micaloski e Samuel Alves da Silva, sem nenhuma conversão de bolsa de 84 

mestrado para doutorado, mas garantindo que os referidos estudantes terão prioridade 85 
na concessão de bolsas a partir de março de 2018. A proposta foi colocada em votação 86 
e aprovada por unanimidade. Item 9 – Solicitação de mudança de linha de pesquisa 87 

Economia, Administração, Legislação e Política Florestal para Tecnologia e 88 
Utilização de Produtos Florestais do acadêmico Narciso Fernando Bila: o 89 

coordenador apresentou à plenária a solicitação do acadêmico Narciso Fernando Bila e 90 
suas respectivas justificativas, comunicando que estavam de acordo com a mudança de 91 
linha de pesquisa o atual orientador, Prof. Romano Timofeiczyk Junior, o representante 92 

da linha de pesquisa Economia, Administração, Legislação e Política Florestal, Prof. João 93 
Carlos Garzel Leodoro da Silva, o representante da linha de pesquisa Tecnologia e 94 

Utilização de Produtos Florestais, Prof. Dimas Agostinho da Silva e a futura orientadora, 95 
Profa. Rosilani Trianoski. O coordenador deixou bem claro que tal mudança de linha de 96 
pesquisa só era possível ser aprovada tendo em vista que o estudante ingressou no 97 

PPGEF na modalidade de ‘aluno estrangeiro’, não participando do processo seletivo. O 98 
assunto foi posto em discussão e a mudança da linha de pesquisa Economia, 99 

Administração, Legislação e Política Florestal para a linha de pesquisa Tecnologia e 100 
Utilização de Produtos Florestais do acadêmico Narciso Fernando Bila foi aprovada por 101 
unanimidade. Item 10 – Homologação do resultado da eleição para coordenador e 102 
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vice coordenador (2017-2019) e representantes discentes (2017-2018): O professor 103 

Dimas Agostinho da Silva, presidente da comissão eleitoral formada por ele como 104 
presidente, pelo servidor técnico administrativo David Teixeira de Araújo e pelo 105 

representante discente David Alexandre Buratto, relatou à plenária que no dia 21 de 106 
junho de 2017 foi realizada a apuração dos votos. Para coordenador e vice coordenador 107 
(chapa única formada pelos professores Márcio Pereira da Rocha – coordenador e 108 

Romano Timofeiczyk Junior – vice coordenador) votaram 41 estudantes, sendo 39 votos 109 
a favor da chapa e dois votos em branco, 20 votos de professores e técnicos 110 

administrativos, sendo 20 votos favoráveis à chapa. Tendo em vista o resultado obtido, 111 
a chapa única formada pelo professor Márcio Pereira da Rocha como coordenador e o 112 
professor Romano Timofeiczyk Junior como vice coordenador foi eleita com 59 votos. 113 

Para a escolha dos representantes discentes (chapa única formada Cícero Jorge 114 
Fonseca Dolácio – titular de mestrado, Melrian Schetz – suplente de mestrado, Amanda 115 

Koche Marcon – titular de doutorado e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira – suplente 116 
de doutorado), votaram 41 estudantes, sendo 40 votos favoráveis à chapa e um voto 117 
branco. Tendo em vista o resultado obtido, a chapa dos representantes discentes foi 118 

eleita com 40 votos. Em votação, o resultado da eleição para coordenador e vice 119 
coordenador (gestão 2017-2019) e a chapa dos representantes discentes (gestão 2017-120 
2018) foi aprovado por unanimidade. Item 11 – Oferta de tópico especial em Manejo 121 
Florestal – disciplina de Dendrocronologia Aplicada ao Manejo: O professor Julio 122 

Arce relatou sobre a referida disciplina, sob responsabilidade da professora Ana Paula 123 

Dalla Corte. Posto em votação a disciplina de tópico especial de Dendrocronologia 124 
Aplicada ao Manejo foi aprovada por unanimidade. Item 12 - Aprovação da disciplina 125 

Branqueamento de Celulose, sob responsabilidade do Prof. Umberto Klock:  O prof. 126 

Dimas relatou sobre a disciplina e, em seguida foi aberta a discussão, sendo a disciplina 127 
de Branqueamento de Celulose aprovada por unanimidade. Item 13 - Solicitação de 128 

transição do mestrado para o doutorado do acadêmico Ricardo Cavalheiro: o 129 

coordenador relatou a solicitação do referido estudante e posteriormente colocou o 130 

assunto em discussão. Em seguida, a solicitação foi posta em votação e foi aprovado 131 
por unanimidade a transição do acadêmico Ricardo Cavalheiro do mestrado para o 132 
doutorado. Item 14 – inclusão dos itens 2.4 e 9.6 no edital permanente de seleção: 133 

o coordenador relatou à plenária a inclusão de dois itens no edital permanente de 134 
seleção, visando melhorar a sua clareza, sendo eles o item “2.4 - O Colegiado do PPGEF 135 

se reserva no direito de alterar a distribuição de vagas, de acordo com o nível 136 
(mestrado/doutorado), em função da demanda e do mérito dos projetos de pesquisa dos 137 
candidatos à seleção” e do item “9.6 - Candidatos estrangeiros que optarem em ingressar 138 

no PPGEF por meio do processo seletivo participarão da classificação para concessão 139 
de bolsa em igualdade de condições com os candidatos brasileiros”. Posto em discussão 140 

e votação foi aprovada por unanimidade a inclusão dos itens 2.4 e 9.6 no edital 141 
permanente de seleção. Esgotada a pauta da reunião, o coordenador passou para a 142 
Palavra livre: Não havendo nenhuma manifestação, o coordenador agradeceu a 143 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. 144 
 145 

 146 
Curitiba, 23 de junho de 2017. 147 

 148 

 149 
 150 

 151 
 152 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 153 
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Coordenador do Programa 154 


