
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF 

 
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 dois dias do mês de setembro 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. Christopher Thomas Blum (Titular – 9 
Conservação da Natureza), Prof. João Carlos Garzel Leodoro da Silva (Titular – 10 
Economia, Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce 11 
(Titular – Manejo Florestal), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e 12 
Utilização de Produtos Florestais), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura) e os 13 
representantes discentes de doutorado, Amanda Koche Marcon (Titular) e Thiago 14 
Wendling Gonçalves de Oliveira (Suplente), e de mestrado, Melrian Schetz (Suplente). 15 
Dando início aos trabalhos, o coordenador passou para a aprovação da ata do dia 4 de 16 
agosto de 2017: colocado em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 17 
o coordenador passou para o item Comunicações: o coordenador comunicou à plenária 18 

sobre a grande conquista do PPGEF de ser promovido à qualificação 5 pela CAPES, 19 
salientando a todos que se trata de uma conquista buscada incessantemente por 20 
aproximadamente 15 anos, e que todos, docentes servidores e discentes estão de 21 
parabéns. Sobre o processo seletivo 2017-2018 o coordenador comunicou que a prova 22 
escrita objetiva estará pronta no dia 29 de setembro de 2017 para leitura e correção pelos 23 
representantes das linhas de pesquisa. O Prof. Julio Arce sugeriu que a mesma fosse 24 
resolvida por todos os representantes das linhas de pesquisa. Sendo assim, o 25 
coordenador se dispôs a agendar uma data para a realização da mesma. Sobre os 26 
projetos dos candidatos inscritos na seleção, o coordenador informou que os mesmos 27 
serão impressos e repassados para os representantes das linhas de pesquisas após o 28 
resultado da primeira etapa do processo. O coordenador comunicou sobre o atraso na 29 
aprovação das novas disciplinas do PPGEF e solicitou a todos o máximo de empenho 30 
para que as mesmas sejam definidas e aprovadas para o próximo ano letivo. Não 31 
havendo mais comunicações, o coordenador passou para os itens de Pauta. Item 1 – 32 
Solicitação de revisão das bolsas pela discente Tamara Botelho: o coordenador leu 33 
para a plenária o documento apresentado pela discente Tamara Ribeiro Botelho de 34 
Carvalho Maria solicitando revisão na concessão de bolsas do PPGEF, alegando que 35 
alguns discentes do programa recebem bolsa sem cumprimento dos requisitos da 36 
CAPES e do CNPq. O assunto foi posto em discussão e, após amplo debate ficou 37 
definido que a comissão de bolsas, formada pelos representantes discentes e Prof. 38 
Dimas Agostinho da Silva, juntamente com a coordenação do programa, fará um 39 
levantamento sobre toda a legislação vigente de concessão de bolsas pela CAPES e 40 
CNPq e da produtividade de todos os discentes que recebem bolsa. Sobre a situação 41 
profissional de cada bolsista, o coordenador se comprometeu em consultar a PRPPG 42 
sobre uma maneira de coletar informações profissionais dos discentes do programa sem 43 
ferir o princípio da privacidade. O coordenador completou que tais informações são 44 
difíceis de se obter e que requer tempo, obedecendo-se os aspectos de legalidade. Desta 45 
forma, ficou proposto que tal levantamento deverá estar pronto em fevereiro de 2018, 46 
para a definição da lista classificatória de recebimento de bolsas de doutorado e 47 
mestrado. Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 2 – 48 
Estabelecimento de critérios de produtividade dos discentes do programa: o 49 
coordenador comunicou à plenária sobre a baixa produtividade científica de alguns 50 
discentes do programa e que é necessário que, como os professores do programa, os 51 
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alunos também sejam cobrados com o mínimo de produtividade. O coordenador propôs 52 
que, a partir de 2018, todos os ingressos apresentem ao final do primeiro ano de 53 
ingresso, submissão de um manuscrito em periódico científico, no mínimo com Qualis 54 
B2 em Ciências Agrárias I, não sendo necessário co-autoria do comitê orientador. Nos 55 
demais anos de permanência no programa, tanto discentes de mestrado quanto de 56 
doutorado, deverão apresentar por ano uma submissão e um aceite de manuscritos em 57 
periódicos científicos com, no mínimo Qualis B2 em Ciências Agrárias I, também não 58 
sendo necessário co-autoria do comitê de orientação. Para a solicitação de diploma, 59 
continuará vigorando o disposto na Norma 01/2013, não fazendo parte das exigências 60 
citadas acima. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, mas com a 61 
ressalva de que as regras serão melhor discutidas e definidas na próxima reunião 62 
ordinária do colegiado. Item 3 - Criação de disciplinas compactas para profissionais 63 
de empresas e regulamentação de disciplinas compactas regulares para discentes 64 
matriculados no programa (restrito a semanas de campo): O coordenador 65 

comunicou à plenária sobre a grande quantidade de disciplinas compactas do programa, 66 
o que não é recomendado pela CAPES. Sendo assim, o coordenador propôs que os 67 
professores interessados ofertem disciplinas compactas para atender a profissionais de 68 
empresas e estudantes de outras universidades ou programas. O discente do programa 69 
que tiver interesse em cursar essas disciplinas compactas extra-curriculares, terá a 70 
mesma em seu histórico, mas não contará como parte dos créditos mínimos para 71 
obtenção do título. Para criação de disciplinas compactas regulares, o professor 72 
responsável deverá submeter a proposta, via representante de linha de pesquisa, ao 73 
colegiado do programa com suas devidas justificativas (disciplinas com dias de campo, 74 
disciplina com professores externos, entre outras), as quais, após aprovação, poderão 75 
contar como créditos para os discentes regularmente matriculados no programa. Após 76 
ampla discussão, a proposta foi posta em votação sendo aprovada por unanimidade. 77 
Item 4 – Limitação do número de orientados por professor: o coordenador informou 78 
à plenária que, na avaliação da CAPES, o número ideal de orientados por orientador é 79 
de no mínimo dois e no máximo oito por orientador e, para professores que participem 80 
de outros programas, o número máximo seja de dez orientados, somando-se as 81 
orientações de todos os programas. Posto em votação, a definição do número máximo 82 
de oito orientados para professores exclusivos do programa ou dez orientados para 83 
professores que atuam em outros programas foi aprovada por unanimidade. Item 5 – 84 
Aceite de orientados sem exame de seleção – professores com pontuação acima 85 
de 330 pontos: o coordenador apresentou à plenária a proposta de criar uma norma 86 
permitindo o ingresso de discentes no programa sem exame de seleção, onde os 87 
docentes permanentes que tiverem pontuação média anual acima de 330 pontos ou uma 88 
publicação Qualis A1 como média anual, poderá aceitar um candidato por ano, sem 89 
exame de seleção, limitando-se a um número máximo de dois orientados 90 
simultaneamente. O assunto entrou em discussão e a representante discente Amanda 91 
Koche Marcon solicitou à plenária que este assunto seja discutido com os discentes do 92 
programa. Sob concordância da plenária, o item foi retirado de pauta. Item 3.6 Proibição 93 
da participação de recém doutores em bancas de defesa (mínimo de dois anos): o 94 
coordenador comunicou à plenária que a participação de recém doutores em bancas de 95 
defesa não é bem avaliada pela CAPES. Dessa forma, o coordenador sugeriu que todas 96 
as bancas passem pela análise da coordenação para aprovação do coordenador e 97 
posterior homologação do colegiado, sempre respeitando o prazo regimental de 30 dias 98 
de antecedência. Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 7 – 99 
Obrigatoriedade da participação de professores permanentes do programa e/ou 100 
colaboradores na Revista Floresta: o coordenador comunicou à plenária sobre a 101 

dificuldade da Revista Floresta para conseguir revisores de manuscritos e que deveria 102 
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haver um mecanismo de cobrança para os professores permanentes e colaboradores do 103 
programa visando a participação mais ativa dos mesmos como revisores da Revista 104 
Floresta. Após ampla discussão foi colocada a proposta de que, havendo demanda e 105 
solicitação da Revista Floresta, os professores permanentes e colaboradores do PPGEF, 106 
deverão revisar um número máximo de seis manuscritos por ano, em sua linha de 107 
pesquisa, dentro do prazo estipulado pela revista sob pena de não terem vagas no 108 
próximo processo seletivo. Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 109 
Item 8 – Autorização para expedição de diplomas de mestrado e doutorado para 110 
discentes com mais de 90 dias após a defesa: o coordenador apresentou à plenária 111 
a lista dos solicitantes, reforçando que todos já haviam cumprido os requisitos 112 
necessários para a solicitação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade a 113 
solicitação de diploma dos discentes de doutorado Flavio Augusto Ferreira do 114 
Nascimento, Giomar Viana, Jonas Eduardo Bianchin, Karen Koch, Fernandes de Souza, 115 
Ludmila Profumo Aguiar, Mariana Smanhotto Schuchovski, Pedro Henrique Gonzalez de 116 
Cademartori, Rafael Küster de Oliveira, Saulo Jorge Téo e Vitor Hugo Zanette e dos 117 
discentes de mestrado Adilson Wandembruck, Alois Zator Filho, Ana Paula Corrazza, 118 
Antonio Pedro Fragoso Woycikievicz, Benedito Carlos de Almeida, Daniel de Alencastro 119 
Bouchardet, Ecléia Alexandra Poltronieri Buda Salles, Felipe Zatt Schardosin, Guilherme 120 
Carvalho Lana, Izabela Moura Duin, Karen Aline de Oliveira, Karen Koch Fernandes de 121 
Souza, Karine Ramos da Rosa Bellon, Kendra Zamproni, Marco Aurélio Figura, Nelson 122 
Akira Hiramatsu, Raquel Alves de Oliveira Bell, Rômullo Luiz Simão, Sarah Lobato de 123 
Almeida e Tamara Ribeiro Botelho de Carvalho Maria. Item 9 – Solicitação para 124 
ingresso no Pós Doutorado do candidato Alexandre Beutling: o Prof. Christopher 125 
apresentou à plenária a proposta do candidato Alexandre Beutling, sob aceite do Prof. 126 
Antonio Carlos Batista como supervisor. O Prof. João Grazel comunicou que não se 127 
opunha ao aceite do candidato, mas ressaltou a sua baixa produção científica. Com a 128 
concordância da plenária, o coordenador se prontificou em apresentar uma proposta na 129 
próxima reunião ordinária do colegiado estabelecendo critérios de produtividade para 130 
candidatos a ingresso no programa de pós doutorado. Posto em votação, foi aceito o 131 
ingresso no pós doutorado do candidato Alexandre Beutling, com seis votos a favor e 132 
uma abstenção do Prof. João Garzel. Item 10 – Atualização dos códigos das novas 133 
disciplinas ofertadas pelo Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal 134 
(DETF): o Prof. Dimas apresentou o novo elenco de disciplinas do DETF a serem 135 
ofertadas no PPGEF, já aprovadas em plenária do departamento. Antes de por em 136 
votação, o coordenador solicitou a todos os representantes das linhas de pesquisa que 137 
providenciem o mais breve possível a aprovação das novas disciplinas de respectivas 138 
linhas de pesquisa para que as mesmas já sejam ofertadas no ano letivo de 2018. Posto 139 
em votação, foi aprovado por unanimidade o novo elenco de disciplinas do DETF a serem 140 
ofertadas no programa. Item 11 – Comissão de estudos para implantação de 141 
mestrado e doutorado profissionalizantes no programa: o coordenador comunicou à 142 

plenária sobre uma nova portaria normativa do MEC (Portaria n° 389, de 23 de março de 143 
2017) que institui também o doutorado profissionalizante pelos programas de pós 144 
graduação Strictu Sensu e que seria conveniente se montar uma comissão para estudar 145 
a viabilidade de se instituir no programa as modalidades de mestrado e doutorado 146 
profissionalizante. O assunto foi posto em discussão e ficou decidido que deveria ser 147 
realizado um estudo para melhores esclarecimentos. Desta forma, foi proposta uma 148 
comissão de estudos formada pelo Prof. Dimas Agostinho da Silva (presidente), Prof. 149 
Julio Eduardo Arce (membro), Reinaldo Mendes de Souza (membro), João Carlos Garzel 150 
Leodoro da Silva (membro) e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira (membro). Em 151 
votação, a criação da comissão para estudo da viabilidade de implantação das 152 
modalidades de mestrado e doutorado profissionalizantes foi aprovada por unanimidade. 153 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/24032017-PORTARIA-No-389-DE-23-DE-MARCO-DE-2017.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/24032017-PORTARIA-No-389-DE-23-DE-MARCO-DE-2017.pdf
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Esgotada a pauta, o coordenador passou para a palavra livre.  Palavra livre: o Prof. 154 
Dimas mencionou que alguns professores do DETF gostariam de rever o modelo de 155 
prova para seleção de candidatos, bem como alterar o nome da linha de pesquisa, mas 156 
que oportunamente seria apresentada uma proposta, após reunião com os professores 157 
da área. Em seguida, O Prof. João Garzel levantou a possibilidade de se alterar o nome 158 
do programa de Engenharia Florestal para Ciências Florestais. O coordenador explicou 159 
que, em consulta à PRPPG, obteve a orientação de que esta mudança é regimental e 160 
que este é o momento oportuno, já que em breve, o programa fará a reformulação do 161 
regimento interno. O coordenador se comprometeu de trazer o assunto em pauta nas 162 
próximas reuniões. Não havendo mais nenhuma manifestação, o coordenador 163 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 164 
 165 
 166 

Curitiba, 22 de setembro de 2017. 167 
 168 
 169 
 170 
 171 
 172 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 173 
Coordenador do Programa 174 


