
 

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 
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 4 
Aos treze dias do mês de abril de 2018, às nove horas e trinta minutos, 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. Christopher Thomas Blum (Titular – Conservação da Natureza), Prof. 10 
Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – 11 
Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de 12 
Produtos Florestais) e os representantes discentes de doutorado, Amanda Koche 13 
Marcon (Titular) e Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira (Suplente), e de mestrado, 14 
Melrian Schetz (Suplente). Dando início aos trabalhos, o coordenador passou para a 15 
aprovação da ata do dia 9 de março de 2018: colocada em votação, a ata da reunião 16 
ordinária do dia 9 de março de 2018 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 17 
coordenador passou para o item Comunicações: o coordenador iniciou as 18 
comunicações sobre o tema Relatório Sucupira, porém, por se tratar de um assunto de 19 
extrema importância, solicitou à plenária para discutir o assunto em palavra livre. 20 
Aproveitando a oportunidade, o coordenador informou sobre a dificuldade de obter 21 
informações sobre determinadas atividades realizadas pelos docentes e discentes do 22 
programa que não constam no Currículo Lattes e que são importantes na avaliação do 23 
programa, como palestras no exterior, recebimento de pesquisadores externos, 24 
convênios informais, etc. Dentro desse contexto, o coordenador informou que, com o 25 
auxílio do Prof. Jorge Matos, a coordenação, em breve, irá disponibilizar uma pequena 26 
plataforma à comunidade para preenchimento de tais informações. Mais uma vez, o 27 
coordenador e o secretário, solicitaram aos representantes das linhas de pesquisa que 28 
consultem seus pares sobre a possibilidade de lecionarem disciplinas em outros idiomas, 29 
as quais são muito importantes no quesito internacionalização do programa. O secretário 30 
informou que, passado o período de preenchimento do Relatório Sucupira, será 31 
retomado o ajuste das novas disciplinas do programa e que cada professor será 32 
procurado pela secretaria para os ajustes finais necessários. Não havendo mais 33 
assuntos em comunicações, o coordenador passou para a pauta. Pauta. Item 1 - Oferta 34 
de cursos de curta duração para a comunidade acadêmica e profissional: o 35 
coordenador informou que, insistentemente são levadas à plenária, proposta de 36 
disciplinas concentradas, as quais não são vistas com bons olhos pela avaliação da 37 
CAPES e que, muitas vezes, as justificativas são de que as mesmas, na forma de 38 
concentradas, podem atender discentes de outros programas e discentes que exercem 39 
funções nas empresas. Diante disso, o coordenador propôs a modalidade de cursos de 40 
curta duração, sem percepção de créditos e que visem suprir determinadas 41 
necessidades pontuais da comunidade acadêmica, sem a alteração do quadro de 42 
disciplinas. Tal modalidade poderá suprir as necessidades pontuais dos discentes do 43 
programa, além de possibilitar que disciplinas concentradas sem justificativa, possam ser 44 
lecionadas nesta modalidade, sem afetar a qualidade das disciplinas regulares. O 45 
assunto foi amplamente discutido e foi votado, por unanimidade, a proposta de ofertas 46 
de cursos de curta duração, sem percepção de créditos, com temas de interesse da 47 
comunidade acadêmica. Item 2 - Proposta de disciplina concentrada "Programação 48 
em R e suas Aplicações para o Manejo Florestal": o Prof. Julio relatou à plenária sobre 49 
a proposta da referida disciplina e foi iniciada a discussão. Após discussão, foi de 50 
entendimento da maioria que a disciplina não tinha justificativa plausível para ser 51 
lecionada na forma de concentrada e foi sugerido que, diante da importância do tema, 52 
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fosse ofertado à comunidade acadêmica um curso de curta duração sobre o tema ou 53 
ainda, como disciplina regular do programa, com percepção de créditos. O assunto foi 54 
posto em votação e foi decidido por maioria, com voto contrário do Prof. Julio, não ofertar 55 
a disciplina concentrada de Programação em R e suas Aplicações para o Manejo 56 
Florestal. Item 3 -  Credenciamento de professores colaboradores nas linhas de 57 
Pesquisa Conservação da Natureza, Economia, Administração, Legislação e 58 
Política Florestal e Silvicultura: com o objetivo de cumprir decisão do colegiado do 59 
programa, em reunião plenária do dia 15 de junho de 2016, para o credenciamento de 60 
três novos professores colaboradores, sendo um para a linha de pesquisa Conservação 61 
da Natureza, um para a linha de pesquisa Economia, Administração, Legislação e 62 
Política Florestal e um para a linha de pesquisa Silvicultura. A Profa. Dagma relatou a 63 
proposta do Prof. Ivar Wendling e o Prof. Christopher relatou a proposta da Profa. 64 
Jaçanan Eloisa de Freitas Milani e do Prof. Victor Zwiener. Os representantes da linha 65 
de pesquisa Economia, Administração, Legislação e Política Florestal não estavam 66 
presentes na reunião, não sendo apresentada uma proposta desta linha de pesquisa. 67 
Houve amplo debate, onde foram elencados vários tópicos conflitantes, sendo o mais 68 
importante, antes de tudo, a elaboração de uma norma específica, estabelecendo os 69 
critérios para credenciamento de novos professores colaboradores. Desta forma, foi 70 
proposta a criação de uma norma com os critérios para credenciamento de novos 71 
professores colaboradores e que, após sua aprovação, as propostas fossem novamente 72 
encaminhadas para apreciação em reunião do colegiado do programa agendada para o 73 
dia 11 de maio de 2018. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 4 -  74 
Revisão e aprovação das Normas 1/2017 e 1/2018: o coordenador apresentou à 75 
plenária as respectivas normas revisadas, as quais foram analisadas e em seguida, em 76 
votação, foram aprovadas por unanimidade, as revisões das normas 1/2017 e 1/2018 do 77 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. Item 5 - Indicação a bolsa de 78 
professor sênior:  o coordenador apresentou à plenária a Resolução Nº 16/17 – CEPE 79 
e as Portarias Nº 3 Nº 4 - PRPPG, sobre a concessão de bolsas de professores Sêniores 80 
dos programas de pós-graduação da UFPR, reforçando que cada programa receberia 81 
uma cota de bolsa para professor sênior, mas que não havia impedimento de 82 
cadastramento de professores sêniores voluntários. O assunto foi amplamente discutido 83 
e ficou definida a proposta de se classificar todos os candidatos de acordo com os 84 
critérios estabelecidos pela Resolução Nº 16/17-CEPE e Portarias 3 e 4 da PRPPG. Em 85 
votação, foi aprovada por unanimidade a classificação dos proponentes a professores 86 
sêniores do programa para posterior envio à PRPPG. Esgotada a pauta, o coordenador 87 
passou à palavra livre. Palavra Livre: o coordenador apresentou à plenária um pequeno 88 
relatório com algumas estatísticas coletadas do Relatório Sucupira, alertando a todos, 89 
principalmente, sobre a estagnação da produção científica do PPGEF, entre os anos de 90 
2015 e 2017, além da baixa produção de artigos com indicadores Qualis A1, A2 e B1. 91 
Houve ampla discussão sobre os resultados. Diante de um assunto tão importante para 92 
toda a comunidade, o Prof. Julio sugeriu que fosse convocada uma reunião com todos 93 
os docentes e discentes do programa. O coordenador se comprometeu a realizar tal 94 
reunião no final do mês de junho de 2018. Não havendo mais manifestações, o 95 
coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  96 
 97 
 98 

Curitiba, 13 de abril de 2018 99 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 103 
Coordenador do Programa 104 


