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 4 
Aos vinte dias do mês de outubro de 2017, às dez 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 vice-coordenador do PPGEF, Prof. Romano Timofeiczyk Junior, 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) e os representantes discentes de doutorado, Amanda 13 
Koche Marcon (Titular) e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira (Suplente), e de 14 
mestrado, Melrian Schetz (Suplente). Dando início aos trabalhos, o vice-coordenador 15 
passou para a aprovação da ata do dia 22 de setembro de 2017: colocado em votação, 16 
a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o vice-coordenador passou para o item 17 
Comunicações: o vice- coordenador comunicou à plenária sobre a ficha de avaliação 18 
da Plataforma Sucupira, onde os itens 2.2, que trata da adequação e dedicação dos 19 
docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e formação do programa 20 
(Bom), Item 2.4, que discorre sobre a contribuição dos docentes para a atividade de 21 
ensino e/ou pesquisa na graduação (Regular), e item 3.2, que trata da distribuição das 22 
orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação 23 
aos docentes do programa (bom) estão relacionados com o corpo docente e que 24 
precisam ser melhorados. Uma das sugestões é que os professores Sêniores devem 25 
buscar maior participação na graduação, como orientação e participação em projetos de 26 
pesquisa que envolvam alunos da graduação. O vice-coordenador também comunicou 27 
que os professores que estão atuando em outros programas de pós-graduação podem 28 
ter no máximo 10 orientados somados em todos os programas, e os novos professores 29 
a serem cadastrados no programa deverão ter, já de início, duas vagas de orientação. O 30 
vice-coordenador aproveitou para lembrar os representantes das linhas de pesquisa que 31 
os Currículos Lattes devem ser atualizados, impreterivelmente, até o dia 30 de novembro 32 
de 2017 e os professores que tiverem média inferior a 165 pontos entre os anos de 2015, 33 
2016 até novembro de 2017, passarão para professores participantes e seus orientados 34 
terão que mudar de orientador. O vice-coordenador também comunicou aos 35 
representantes sobre a possibilidade de convidar professores e pesquisadores de outros 36 
países para participarem no PPGEF por um mês, lecionando disciplinas compactas, 37 
participando de pesquisas e orientações, etc. O vice-coordenador comunicou  que o 38 
edital sairá no início de 2018, inclusive contendo a remuneração que estes profissionais 39 
poderão receber por sua estádia no PPGEF. Não havendo mais comunicações, o 40 
coordenador passou para os itens de Pauta. Item 1 – Definição das disciplinas a 41 
serem ofertadas no próximo ano: o vice-coordenador ressaltou a importância das 42 
disciplinas serem ofertadas periodicamente, com dia da semana e horário pré-43 
estabelecidos. O assunto foi posto em discussão, e após debate a plenária concordou 44 
sobre a importância do tema, e todos os representantes presentes se comprometeram a 45 
levar o rol das disciplinas aprovadas pelos respectivos departamentos na reunião do dia 46 
10 de novembro de 2017. Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 2 47 
– Definição de disciplinas em inglês: o vice-coordenador solicitou aos representantes 48 
que consultem os seus colegas sobre a possibilidade de ofertarem disciplinas na língua 49 
inglesa, podendo haver uma possível compensação financeira. O assunto entrou em 50 
discussão, e o professor Júlio perguntou sobre a possibilidade de ser em outra língua, e 51 
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o vice-coordenador afirmou que deve ser em inglês. Em votação, a proposta foi aprovada 52 
por unanimidade. Item 3 – Calendário Acadêmico de 2018: O vice-coordenador 53 
comunicou à plenária sobre a importância de aprovar o calendário acadêmico do 54 
programa para o ano de 2018. Sendo assim, o secretário Reinaldo apresentou as 55 
principais datas do calendário, e o professor Dimas sugeriu que as datas da 56 
apresentação do estado da arte não sejam fechadas numa semana pré-determinada, 57 
mas sim o mês em que ocorrerá e que cada área defina a semana para a apresentação. 58 
Após ampla discussão, chegou-se à conclusão que as datas sejam fechadas para que 59 
os discentes tenham conhecimento com ampla antecedência da semana que deverão 60 
apresentar o estado da arte. A proposta foi posta em votação sendo aprovada por 61 
unanimidade. Item 4 – Solicitação de afastamento médico da aluna Bruna Verediana 62 
Muller: o vice-coordenador informou à plenária que a referida aluna solicitou afastamento 63 
médico em função de gravidez por três meses, entre os dias 28/09/2017 a 28/12/2017. 64 
Após discussão, a proposta foi posta em votação sendo aprovada por unanimidade. Item 65 
5 – Solicitação para defesa de tese e apresentação da versão em inglês da aluna 66 
Tainise Vergara Lourençon: o vice-coordenador leu para a plenária o ofício da 67 
orientadora da referida aluna, professora Graciela I.Bolzon de Muñiz, solicitando para 68 
que seja avaliada a possibilidade de entrega da tese escrita em língua inglesa, 69 
salientando que o conteúdo da tese já está parte publicado e parte submetido para 70 
publicações em periódicos internacionais. O vice-coordenador realçou a importância 71 
desta iniciativa para o programa, trazendo maior visibilidade internacional. O professor 72 
Garzel sugeriu que as próximas solicitações de apresentações em inglês sejam aceitas 73 
sem a necessidade de aprovação pelo colegiado.  O assunto foi posto em votação e 74 
aprovado por unanimidade. Item 6 - Projeto de cooperação entre a UFPR e a 75 
Universidade de Lleida, Espanha: o vice-coordenador comunicou à plenária a consulta 76 
da Universidade de Lleida, Espanha, através da Escola Técnica de Engenharia Agrária 77 
Superior (Universidad de Lleida - Escuela Técnica de Ingeniería Agraria Superior). O 78 
vice-coordenador passou a palavra para o professor Júlio que relatou sobre a 79 
possibilidade de formalização de um acordo acadêmico para a construção de uma dupla 80 
diplomação de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, e que possa permitir a 81 
formação de mestres, doutores e pós-doutores dos dois países. A proposta foi colocada 82 
em discussão, e o professor Garzel pediu para ser analisado o impacto que este 83 
convênio possa trazer para o PPGEF. O vice-coordenador afirmou que a coordenação 84 
do programa irá consultar a PRPPG sobre os impactos que este convênio trará ao 85 
programa e os trâmites necessários para que o mesmo seja efetivado. Após discussão, 86 
a proposta foi posta em discussão sendo aprovada por unanimidade. Item 7 – 87 
Estabelecimento dos critérios de produtividade para os alunos ingressos a partir 88 
de 2018: o vice-coordenador comunicou à plenária a proposta da coordenação sobre os 89 
critérios de produtividade para os ingressos a partir de 2018, onde os discentes devem 90 
apresentar a cada ano de sua permanência no programa a submissão de um manuscrito 91 
B2 ou acima, e, a partir do segundo, a comprovação do andamento das correções dos 92 
manuscritos apresentados ou seu aceite. O assunto foi amplamente discutido, e a 93 
proposta dos discentes foi de que no primeiro ano, tanto no mestrado como doutorado, 94 
as exigências do Qualis sejam inferiores a B2. A outra proposta dos discentes é que seja 95 
B3 no primeiro ano e nos demais anos B1 ou superior. Já o professor Dimas sugeriu que 96 
o critério de produtividade seja por pontos baseados no Qualis dos periódicos, entretanto 97 
os critérios não foram definidos. Dada a falta de consenso na definição dos critérios, o 98 
vice-coordenador sugeriu que fosse formada uma comissão composta pelos professores 99 
Dimas, Júlio e a representante discente Amanda para definição dos critérios a serem 100 
apresentados na reunião do colegiado do PPGEF do dia 10/11/2017. A proposta foi posta 101 
em discussão sendo aprovada por unanimidade. Item 8 – Autorização para expedição 102 
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de diploma de mestrado do Vanderlei Santos de Souza: o vice-coordenador 103 
apresentou à plenária o pedido de autorização do diploma do discente, reforçando que 104 
o mesmo cumpriu os requisitos necessários para a solicitação. Posto em votação, foi 105 
aprovado por unanimidade. Item 9 – Solicitação da discente Ana Milena Plata Fajardo 106 
para defesa de doutorado por vídeo conferência: O vice-coordenador leu o ofício da 107 
discente, que apresenta como motivos o fato de ser estrangeira e estar residindo em 108 
Bogotá, Colômbia e também por estar em período de aleitamento materno. Após ampla 109 
discussão, o pedido foi indeferido por unanimidade. Item 10 – Disciplina de 110 
Seminários: A representante discente Melrian relatou que a disciplina de Seminários foi 111 
discutida com os alunos, e a proposta discente é que 50% da disciplina seja comum a 112 
todas as áreas com temas interdiciplinares, e os outros 50% sejam de responsabilidade 113 
de cada área. O professor Garzel sugeriu que seja uma disciplina única, com 20% de 114 
peso para cada área, e o vice-coordenador reafirmou a importância da disciplina ter um 115 
professor responsável. Não havendo um consenso do formato da disciplina, o vice-116 
coordenador sugeriu uma comissão composta pelos professores Dimas, Garzel e as 117 
representantes discentes Amanda e Melrian para apresentarem o formato na reunião do 118 
dia 10/11/2017. Posto em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 11 119 
Aceite de orientados sem exame de seleção – professores com pontuação acima 120 
de 330 pontos: o vice coordenador solicitou à representante discente Amanda que 121 
relatasse para a plenária o resultado da consulta realizada com os discentes do 122 
programa. O assunto entrou em discussão e, não havendo consenso sobre o assunto 123 
em tela, o vice-coordenador sugeriu à plenária que o assunto fosse retirado de pauta e 124 
voltasse a ser discutido posteriormente. Sob concordância da plenária, o item foi retirado 125 
de pauta. Esgotada a pauta, o vice coordenador passou para a palavra livre.  Palavra 126 
livre: o Prof. Júlio mencionou os problemas verificados no Centro Politécnico, onde 127 
ocorre o consumo de bebidas alcoólicas nos centros acadêmicos, o que é proibido nas 128 
dependências da UFPR. O professor citou que ligou para o pró reitor de administração, 129 
onde foi prontamente atendido, inclusive sugerindo para que todos entrem em contato 130 
com o pró reitor para relatar problemas nas dependências da UFPR. O professor Dimas 131 
também mencionou os problemas verificados nos estacionamentos do Campus 132 
Botânico, onde predomina o desrespeito às normas. Não havendo mais nenhuma 133 
manifestação, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 134 
reunião. 135 
 136 
 137 

Curitiba, 24 de outubro de 2017. 138 
 139 
 140 
 141 
 142 
 143 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 144 
Coordenador do Programa 145 


