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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 dezessete dias do mês de novembro de 2017, às dez 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. Sebastião do Amaral Machado (Suplente – Manejo 12 
Florestal), Prof. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva 13 
(Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes discentes 14 
de doutorado, Amanda Koche Marcon (Titular) e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira 15 
(Suplente), e de mestrado, Cícero Jorge Fonseca Dolácio (Titular). Dando início aos 16 
trabalhos, o coordenador passou para a aprovação da ata do dia 20 de outubro de 17 
2017: colocado em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 18 
coordenador passou para o item Comunicações: o coordenador comunicou à plenária 19 
sobre o levantamento dos índices de produtividade dos professores do programa e que, 20 
após levantamento prévio, 13 professores do programa não haviam atingido a média 21 
trienal de 165 pontos para permanecerem como docentes permanentes do programa. O 22 
coordenador solicitou aos representantes das linhas de pesquisa que orientassem seus 23 
pares para atualizarem seus currículos Lattes até o dia 30 de novembro de 2017, data 24 
limite para o levantamento final dos índices de produtividade. O coordenador ainda 25 
comunicou à plenária sobre o êxito da aplicação do exame de seleção em outras 26 
instituições, sendo que foram realizadas mais de 25 provas em 13 diferentes instituições 27 
do Brasil, enfatizando o avanço do programa em proporcionar a oportunidade de 28 
candidatos de várias regiões do Brasil e da América Latina participarem do processo 29 
seletivo. O coordenador salientou ainda que desconhece algum programa que 30 
disponibilize tantos locais de prova como o PPGEF. Não havendo mais comunicações, 31 
o coordenador passou para os itens de Pauta. Item 1 – Aprovação do novo quadro de 32 
disciplinas do programa: em função de que algumas linhas de pesquisa ainda não 33 
tinham as disciplinas finalizadas, ficou acordado que haverá outra reunião extraordinária 34 
ou ordinária para tratar desta pauta, devido ao novo quadro não estar finalizado. Além 35 
disso, a plenária definiu que todas as disciplinas do quadro terão que ser ofertadas 36 
periodicamente todos os anos e deverão ser lecionadas, mesmo tendo um só discente 37 
matriculado. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3.2. Homologação 38 
do resultado final do processo seletivo 2017-2018: o Prof. Julio Arce apresentou o 39 
resultado final do processo seletivo do programa, onde foram aprovados os novos 40 
ingressos para o ano de 2018, sendo 26 ingressos para mestrado e 36 ingressos para 41 
doutorado. O prof. Julio ainda informou que um candidato recebeu nota zero em seu 42 
projeto, pois o mesmo tratava-se de plágio de um projeto de pesquisa já submetido no 43 
programa. Não havendo discussão, o resultado do processo seletivo 2018/2018 foi 44 
homologado por unanimidade. 3.3. Critérios de produtividade dos discentes: a 45 
comissão formada pelos professores Dimas Agostinho da Silva e Julio Eduardo Arce e 46 
as discentes Amanda Koche Marcon e Melrian Schetz apresentaram a proposta de 47 
norma definindo critérios de produtividade para os novos ingressos no programa. O 48 
coordenador salientou que os outros requisitos para defesa e recebimento de diploma 49 
continuam em vigor. A proposta foi amplamente discutida e posta em votação, sendo 50 
aprovada por unanimidade. 3.4. Definição da disciplina de Seminários: por ainda não 51 
se ter um consenso sobre a metodologia a ser aplicada na disciplina de Seminários, foi 52 
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decidido pela plenária, retirar o assunto em pauta até que a comissão formada pelos 53 
professores Dimas Agostinho da Silva, João Carlos e Dagma Kratz e os discentes 54 
Melrian Schetz e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira tivesse uma proposta concreta 55 
para apresentar ao colegiado. 3.5. Aceite de orientados sem exame de seleção: o 56 
assunto foi posto em discussão e, após amplo debate, a plenária não chegou a um 57 
consenso, ficando assim, um assunto para ser discutido com maior profundidade nas 58 
próximas reuniões. 3.6. Solicitação de ingresso no Pós-doutorado da candidata 59 
Janice Bernardo da Silva: o Prof. Dimas apresentou à plenária a proposta da candidata 60 
Janice Bernardo da Silva, sob aceite do Prof. Márcio Pereira da Rocha como supervisor. 61 
Posto em votação, foi aceito o ingresso no pós doutorado da candidata Janice Bernardo 62 
da Silva por unanimidade. 3.7. Disciplinas em tópicos especiais: foram apresentadas 63 
as disciplinas de Tópicos Especiais em Conservação da Natureza: Biologia reprodutiva 64 
em Angiospermas: uma abordagem morfofuncional e ecológica (30 horas teóricas – 2 65 
créditos), sob responsabilidade das professoras Daniela Biondi Batista Andrea P. Spina, 66 
a ser ofertada na forma concentrada no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018, das 8 67 
às 18 horas e  Aplicação de métricas e ferramentas de análises de paisagens (30 horas 68 
teóricas – 2 créditos), sob responsabilidade das professoras Daniela Biondi Batista e 69 
Gisley P. Vidolin, a ser ofertada  na modalidade concentrada no período de 5 a 9 de 70 
fevereiro de 2018, das 8 às 18 horas. Esgotada a pauta, o coordenador passou para a 71 
palavra livre. Palavra livre: o coordenador tomou a palavra e agradeceu o empenho da 72 
representação discente para a classificação dos novos ingressos para percepção de 73 
bolsas, salientado a responsabilidade e importância da transparência com que os 74 
trabalhos foram realizados. Não havendo mais assuntos na palavra livre, o coordenador 75 
agradeceu a presença, desejando boas festas de final de ano e boas férias a todos os 76 
presentes.  77 
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