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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 nove dias do mês de março de 2018, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se 5 
nas dependências do Centro de Ciências Florestais e da Madeira, os membros do 6 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade 7 
Federal do Paraná. Estiveram presentes o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira 8 
da Rocha, o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de 9 
linhas de pesquisa, Prof. Antonio Carlos Batista (Suplente – Conservação da Natureza), 10 
Prof. Vitor Afonso Hoeflich (Suplente – Economia, Administração, Legislação e Política 11 
Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz 12 
(Titular – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização 13 
de Produtos Florestais) e os representantes discentes de doutorado, Amanda Koche 14 
Marcon (Titular) e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira (Suplente), e de mestrado, 15 
Cícero Jorge Fonseca Dolácio (Titular) e Melrian Schetz (Suplente). Dando início aos 16 
trabalhos, o coordenador passou para a aprovação da ata do dia 20 de outubro de 17 
2017: foram solicitadas algumas alterações e, após colocado em votação, a ata da 18 
reunião ordinária do dia 20 de outubro de 2017 foi aprovada por unanimidade. Em 19 
seguida, o coordenador passou para o item Comunicações: o coordenador comunicou 20 
à plenária sobre a decisão do programa em não participar do edital CAPES Print, em 21 
função de que no entendimento dos representantes das linhas de pesquisa e da 22 
coordenação, o mesmo foi direcionado aos programas conceitos seis e sete, 23 
inviabilizando a elaboração de proposta do PPGEF. O Secretário aproveitou para 24 
apresentar uma tabela de proficiência em línguas estrangeiras contida em um edital da 25 
CAPES e sugeriu que o colegiado elabore uma tabela semelhante para utilizar nos 26 
processos seletivos do programa.  O secretário solicitou a retirada de pauta do item 10, 27 
sobre os novos códigos de disciplinas do programa que, por não ser assunto deliberativo 28 
ou a ser homologado, passou ao item comunicações. Continuando, o secretário 29 
comunicou à plenária que, de acordo com a Portaria Nº 28 de 20 de dezembro de 2017, 30 
da PRPPG, todas as disciplinas do PPGEF passarão a ter o código “EFLO”. Não 31 
havendo mais comunicações, o coordenador passou para os itens de pauta. Pauta. Item 32 
1 – Apoio ao projeto de lei que autoriza a ocupação de espaços públicos e privados 33 
para o desenvolvimento de atividades de agricultura urbana - Câmara de 34 
Vereadores de Curitiba: a proposta de projeto apresentada pela Comissão de Meio 35 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Vereadores de Curitiba foi 36 
amplamente discutida, onde foram levantados vários aspectos negativos ao apoio do 37 
colegiado a tal inciativa, dentre eles, constitucionais e legais e  que o PPGEF não pode 38 
dar apoio individual, em nome da instituição UFPR a uma iniciativa desta magnitude. 39 
Encerrada a discussão o assunto foi posto em votação e votado por unanimidade a 40 
decisão de não apoiar o projeto de lei. Item 2 -  Homologação do novo corpo docente 41 
do PPGEF: cumprindo a decisão do colegiado do programa (item 3 de pauta da reunião 42 
ordinária de 15 de junho de 2016), o coordenador apresentou à plenária a lista dos 43 
docentes que não atingiram a pontuação média mínima de 165 pontos no triênio 2015-44 
2017. Em seguida o coordenador passou a nova lista de docentes do PPGEF a partir de 45 
2018 sendo eles, docentes permanentes: Afonso Figueiredo Filho, Alessandro Camargo 46 
Angelo, Alexandre Behling, Alexandre França Tetto, Allan Libanio Pelissari, Ana Paula 47 
Dalla Corte, Anadalvo Juazeiro dos Santos, Antonio Carlos Batista, Antonio Carlos 48 
Nogueira, Antonio Rioyei Higa, Carlos Roberto Sanquetta, Celso Garcia Auer, 49 
Christopher Thomas Blum, Dagma Kratz, Daniela Biondi Batista, Dimas Agostinho da 50 
Silva, Franklin Galvão, Giovana Bomfim de Alcantara, Graciela Ines Bolzon de Muñiz, 51 
Henrique Soares Koehler, João Carlos Garzel Leodoro da Silva, Jorge Luis Monteiro de 52 
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Matos, Julio Eduardo Arce, Márcio Pereira da Rocha, Nelson Yoshihiro Nakajima, Nilton 53 
José Sousa, Renato Marques, Ricardo Jorge Klitzke, Romano Timofeiczyk Junior, 54 
Rosilani Trianoski, Sebastião do Amaral Machado, Setsuo Iwakiri, Silvana Nisgoski, 55 
Sylvio Péllico Netto e Vitor Afonso Hoeflich; docentes participantes: Carlos Vellozo 56 
Roderjan, Christel Lingnau, Ghislaine Miranda Bonduelle, Gustavo Ribas Curcio, Ivan 57 
Crespo Silva, José Guilherme Prata, Mayara Elita Carneiro, Nelson Carlos Rosot, Nivaldo 58 
Eduardo Rizzi, Renato Cesar Gonçalves Robert, Roberto Tuyoshi Hosokawa, Ronaldo 59 
Viana Soares, Umberto Klock e Yoshiko Saito Kunioshi. Em votação, foi aprovado por 60 
unanimidade o novo corpo docente do PPGEF. Item 3 - Solicitação de credenciamento 61 
do Prof. Thiago Campos Monteiro (DETF): retirado de pauta. Item 4 -  Definição dos 62 
critérios para passagem direta ao Doutorado (discentes que defenderem mestrado 63 
em 18 meses): os representantes discentes apresentaram à plenária, proposta de norma 64 
estabelecendo os critérios para progressão antecipada para doutorado. Após ampla 65 
discussão, ficou definido que os interessados deverão solicitar a progressão de acordo 66 
com a proposta dos representantes discentes apresentada à plenária, transformada em 67 
norma do PPGEF, sendo que, somente dois discentes, aprovados em primeiro e 68 
segundo lugar, progredirão para doutorado com garantia de bolsa. Os demais aprovados 69 
deverão fazer a prova do processo seletivo para o ano que desejarem a progressão e 70 
apresentar o anexo 4 do edital de seleção a fim de participarem da classificação de 71 
bolsas com os novos ingressos no programa. Posto em votação, foi aprovada a proposta 72 
em conjunto com a Norma 1/2018 do PPGEF, que estabelece os critérios para 73 
progressão antecipada ao doutorado. Item 5 -  Estabelecimento de comissão e 74 
calendário para redação do novo regimento do PPGEF: o coordenador comunicou à 75 
plenária que, em função da nova resolução do CEPE (32/17-CEPE), que estabelece 76 
normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e 77 
Doutorado) da Universidade Federal do Paraná, é necessário que o programa apresente 78 
à PRPPG novo regimento até o final do primeiro semestre de 2018, sendo necessário a 79 
nomeação de uma comissão para tal finalidade. Após discussão, ficou definida a 80 
comissão formada pelos professores Dimas Agostinho da Silva, Julio Eduardo Arce e 81 
Márcio Pereira da Rocha, a qual irá se reunir todas as sextas feiras pela manhã para 82 
elaboração de uma proposta de regimento, contando também com todos os 83 
representantes do colegiado que quiserem participar das reuniões. Em votação, a 84 
proposta foi aprovada por unanimidade. Item 6 - Solicitação de prorrogação de prazo 85 
para defesa dos discentes de doutorado Pedro Henrique M. Riboldi, Etienne 86 
Winagraski, Luis F. Fonseca Kasprzak, Fabrício Antonio Biernaski, David 87 
Alexandre Buratto, Bruna Veridiana Muller e Rafael Andrade Souza e dos discentes 88 
de mestrado Maísa Carina Zardin, Fernanda Costa, Elisa Pizzaia Goltz, Gisele 89 
Gimenes Brochini, Roni Djeison Ansolin e Jessica Aline Bueno: tendo em vista o 90 
direito dos discentes, garantidos por resolução do CEPE, a plenário decidiu, por votação 91 
unânime, conceder prazo de noventa dias, contados a partir de 1º de março de 2018. 92 
Item 7 - Orientações para o preenchimento do Currículo Lattes: o coordenador 93 
comunicou aos representantes das linhas de pesquisa sobre a importância de todos os 94 
docentes do programa vincularem suas produções científicas e técnicas aos seus 95 
projetos de pesquisa, dando algumas instruções do preenchimento do currículo Lattes. 96 
O coordenador solicitou a todos os representantes das linhas de pesquisa que 97 
orientassem seus pares para tal preenchimento. Não sendo assunto deliberativo, não 98 
houve votação. Item 8 -  Definição de quantas vezes pode ser cursada a disciplina 99 
de prática de docência: por solicitação do secretário, o assunto foi colocado em pauta 100 
para se ter uma definição sobre a quantidade de vezes que o discente pode cursar a 101 
disciplina de prática de docência. O assunto foi colocado em discussão e ficou definido 102 
que o discente poderá matricular-se uma única vez, porém atendendo o disposto na 103 
Norma Nº 6/2010 a qual prevê que a integralização da disciplina deverá ocorrer em um 104 
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semestre para discentes de mestrado e no máximo dois semestres para discente de 105 
doutorado. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 9 - 106 
Continuidade do credenciamento do Prof.  Ronaldo Viana Soares como professor 107 
Sênior no programa: o representante da linha de pesquisa Conservação da Natureza, 108 
Antonio Carlos Batista, comunicou à plenária a intensão do Prof. Ronaldo permanecer 109 
como professor sênior no programa, juntamente com seu respectivo relatório de 110 
atividades de orientações e pesquisa. O coordenador ressaltou que, de acordo com os 111 
critérios de pontuação dos docentes do programa, o Prof. Ronaldo não poderia ser 112 
docente permanente, passando a docente participante. O assunto foi posto em votação 113 
e a foi aprovada por unanimidade a permanência do Prof. Ronaldo Viana Soares como 114 
professor sênior, na modalidade participante, no PPGEF. Item 10: contemplado nas 115 
comunicações por não se tratar de assunto a ser homologado ou deliberado. Item 11 - 116 
Data da defesa da discente Mayte Sampaio Cesario com entrada para o doutorado 117 
em março 2018: o secretário comunicou à plenária que, por uma falha de comunicação, 118 
a discente Mayte Sampaio Cesario, ingressante no doutorado em março de 2018, não 119 
entendeu que sua defesa de mestrado deveria ocorrer até o dia 6 de março de 2018 e 120 
solicitou ao colegiado a permissão para realizar sua defesa no dia 26 de março de 2018. 121 
O assunto foi exaustivamente discutido e em seguida foi posto em votação, sendo 122 
aprovada a data de defesa da discente Mayte Sampaio Cesario para o dia 26 de março 123 
de 2018, com quatro votos a favor e três contra. Esgotada a pauta, o coordenador passou 124 
para a palavra livre. Palavra livre: Na palavra livre os alunos e o Professor Dimas 125 
comentaram sobre a forma de classificação da revista Espacios para o processo seletivo, 126 
classificando-a com base no Qualis anterior ao vigente. O assunto foi amplamente 127 
discutido com os demais membros e o coordenador pediu desculpas sobre a falha dele 128 
em não dar conhecimento dessa decisão anterior do colegiado aos candidatos externos. 129 
Desta forma, foi necessário realizar uma reclassificação dos alunos no processo seletivo 130 
para que os externos pudessem também ser contemplados com essa decisão. 131 
 132 
 133 
 134 

Curitiba, 9 de março de 2018 135 
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 139 
 140 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 141 
Coordenador do Programa 142 


