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 4 
Aos onze dias do mês de maio 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). Aberta a sessão, o Prof. Dimas solicitou a inclusão do item 15 
de pauta “Definição da disciplina de Seminários”. Havendo consentimento de todos o 16 
assunto passou para o item 3.7 da pauta. Dando início aos trabalhos, o coordenador 17 
passou para a aprovação da ata do dia 13 de abril de 2018: colocada em votação, a 18 
ata da reunião ordinária do dia 13 de abril de 2018 foi aprovada por unanimidade. Em 19 
seguida, o coordenador passou para o item comunicações. Comunicações: o 20 
coordenador informou à plenária que, em função da definição do número de vagas para 21 
orientações do processo seletivo do programa para ingresso em 2019, é necessário que 22 
todos os professores do programa estejam com  seus currículos Lattes atualizados até 23 
o dia 15 de junho de 2018, impreterivelmente. O coordenador solicitou aos 24 
representantes do colegiado que informem seus pares sobre a data e que as pontuações 25 
das revistas serão baseadas na classificação Qualis quadriênio 2013-2016. O 26 
coordenador solicitou aos representantes das linhas de pesquisa que providenciem, 27 
previamente, as questões para a prova do processo seletivo 2018/2019, com objetivo de 28 
se ter o banco de questões em tempo hábil para elaboração e conferência da prova a 29 
ser aplicada, além de se viabilizar em conjunto, as bibliografias recomendadas. O 30 
coordenador comunicou à plenária que, na semana de 17 a 21 de julho de 2018, 31 
acontecerá a segunda edição da Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal 32 
– II SEAFLOR e que, nesta edição, haverá três viagens temáticas. Como o evento não 33 
dispõe de recursos, o coordenador solicitou a colaboração dos membros do colegiado 34 
que, através de seus contatos com empresas, tentem pleitear patrocínio junto às 35 
mesmas, buscando viabilizar transporte para as referidas viagens.  Não havendo mais 36 
assuntos em comunicações, o coordenador passou para a pauta. Pauta. Item 1 – 37 
Homologação do estado da arte dos discentes do programa: como somente a linha 38 
de pesquisa Conservação da Natureza havia concluído as apresentações dos 39 
respectivos discentes, o coordenador retirou o assunto da pauta, comunicando à plenária 40 
que o mesmo seria tratado na próxima reunião ordinária do colegiado, em junho de 2018. 41 
Item 2 – Aprovação da Norma 2/2018 que estabelece os critérios para 42 
credenciamento de professores colaboradores do Programa de Pós-Graduação 43 
em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná: o coordenador solicitou 44 
aos presentes que apresentassem suas sugestões ou correções sobre a referida norma. 45 
Não havendo nenhuma proposta de alteração, a norma 2/2018 que estabelece os 46 
critérios para credenciamento de professores colaboradores do Programa de Pós-47 
Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná foi posta em 48 
votação e aprovada por unanimidade. Item 3 -  Credenciamento dos professores 49 
Thiago Campos Monteiro e Pedro Henrique Gonzales de Cademartori: o Prof. Dimas 50 
apresentou os currículos dos dois professores, da linha de pesquisa Tecnologia e 51 
Utilização de Produtos Florestais, com suas respectivas pontuações. O coordenador 52 
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pediu a palavra e comunicou à plenária que sempre foi adotado pelo colegiado do 53 
programa, o credenciamento dos novos professores que ingressam nos departamentos 54 
profissionalizantes do curso de Engenharia Florestal da UFPR e que cumprem com as 55 
exigências do PPGEF, passam a fazer parte do quadro de docentes do programa. O 56 
assunto foi posto em discussão e, após algumas considerações da plenária, foi posto em 57 
votação o ingresso dos professores Pedro Henrique Gonzales de Cademartori e Thiago 58 
Campos Monteiro no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, sendo 59 
aprovado por unanimidade. Item 4 -  Definição de novos orientadores em 60 
substituição dos professores que passaram à categoria visitante: o coordenador 61 
comunicou à plenária que os discentes sob orientação de professores do programa que 62 
passaram à categoria visitante, de acordo com os critérios definidos pelo colegiado, 63 
precisariam ter definidos novos comitês de orientação. O coordenador ainda sugeriu que 64 
os atuais orientadores passem a participar como coorientadores e que os discentes que 65 
já publicaram ou que submeteram artigos em periódicos com o comitê de orientação 66 
anterior, possam utiliza-los como requisito para suas respectivas defesas. 67 
Complementando, o coordenador pediu a intermediação dos representantes das linhas 68 
de pesquisa para a definição dos novos comitês de orientação. Após ampla discussão 69 
foi colocado em votação a proposta de que sejam definidos os novos comitês de 70 
orientação dos discentes orientados por professores que passaram à categoria visitante 71 
no PPGEF, com a intermediação dos representantes das respectivas linhas de pesquisa 72 
e que os discentes que já tenham publicações com os comitês de orientação anteriores, 73 
possam utiliza-las como requisito para suas respectivas defesas, sendo aprovada por 74 
unanimidade. Item 5 – Oferta do tópico especial em Conservação da Natureza “Uso 75 
de retardantes no combate a incêndios florestais”:  o Prof. Christopher relatou aos 76 
presentes o objetivo da disciplina, a será lecionada pelos professores Antonio Carlos 77 
Batista e Alexandre Beutling e que a mesma seria na modalidade bimestral. O assunto 78 
foi posto em discussão e a proposta de oferta da disciplina “Uso de retardantes no 79 
combate a incêndios florestais” na modalidade bimestral foi posta em votação e aprovada 80 
por unanimidade. Item 6 – Definição dos critérios para oferta de vagas para o 81 
processo seletivo 2019: o coordenador sugeriu à plenária que fossem adotados os 82 
critérios utilizados no ano de 2017 e que os professores que não atingirem a pontuação 83 
mínima, passem à categoria visitante, podendo retornar ao programa, como 84 
colaboradores ou permanentes, somente no quadriênio 2021-2024, obedecendo os 85 
critérios vigentes na ocasião. O coordenador solicitou ainda aos presentes, que fossem 86 
disponibilizadas duas vagas de mestrado para os novos professores, mesmo ainda sem 87 
defesas realizadas, visando não reduzir a média a menos de dois orientados por docente 88 
permanente do programa e que ainda, os novos ingressos que já tenham defesas 89 
concluídas em outros programas, passem a ofertar vagas de doutorado também. Após 90 
ampla discussão, ficou definida para votação, a proposta de que o professor que não 91 
atingir a pontuação média anual mínima de 165, no período de 2015 até 15 de junho de 92 
2018, passe à categoria visitante, podendo retornar ao programa, como colaborador ou 93 
permanente, somente no quadriênio 2021-2024, obedecendo aos critérios vigentes na 94 
ocasião; o professor que tiver pontuação média anual de artigos publicados e/ou aceitos 95 
no período de 2015 até 15 de junho de 2018 de 165 pontos até 220 pontos, terá direito 96 
a duas vagas;  o professor que tiver pontuação média no período de 2015 até 15 de 97 
junho de 2018 de 221 pontos até 275 pontos, terá direito a três vagas; o professor que 98 
tiver pontuação média no período de 2015 até 15 de junho de 2018 de 276 pontos até 99 
330 pontos, terá direito a quatro vagas; o professor que tiver pontuação média no período 100 
de 2015 até 15 de junho de 2018 acima de 330 pontos, terá direito ao número de vagas 101 
disponíveis até seu limite máximo de oito orientados; o professor que tiver uma 102 
publicação Qualis A1 por ano no período de 2015 até 15 de junho de 2018 (total de três 103 
publicações A1), terá direito ao número de vagas disponíveis até seu limite máximo de 104 
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oito orientados; todos os novos professores que tiverem pontuação média no período de 105 
2015 até 15 de junho de 2018 acima 165 pontos, terão direito a duas vagas; os 106 
professores novos que comprovarem defesas realizadas em outros programas, poderão 107 
ofertar uma vaga de doutorado e uma vaga de mestrado. Em votação, a proposta foi 108 
aprovada por unanimidade. Item 7 – Disciplina de Seminários: o Prof. Dimas expôs à 109 
plenária a necessidade de se definir a forma de ofertar a disciplina de Seminários e que 110 
o assunto fosse discutido entre os representantes das linhas de pesquisa e os 111 
representantes discentes. O assunto foi amplamente discutido e ficou definido que a 112 
disciplina Seminários fosse apresentada no formato Seminários I e Seminários II, sendo 113 
as mesmas obrigatórias e que os membros do colegiado definissem para a próxima 114 
reunião, em 22 de junho de 2018, as fichas 1 e 2 das mesmas. Em votação, a proposta 115 
foi aprovada por unanimidade.  Esgotada a pauta, o coordenador passou à palavra livre. 116 
Palavra Livre: o coordenador comunicou à plenária que haveria uma reunião do 117 
Conselho Consultivo da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná – FUPEF, no qual 118 
a coordenação do programa tem assento, no dia 15 de maio de 2018 e que era 119 
importante a participação do PPGEF na referida reunião. Na impossibilidade do 120 
coordenador e do vice coordenador participarem da referida reunião, o coordenador 121 
sugeriu que o Prof. Dimas, como membro do colegiado, participasse representando o 122 
PPGEF. Com a concordância de todos, o Prof. Dimas foi convocado a representar o 123 
PPGEF na reunião do Conselho Consultivo da FUPEF a ser realizada às 14h00 do dia 124 
15 de maio de 2018, na sede da fundação. Não havendo mais manifestações, o 125 
coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  126 
 127 
 128 

Curitiba, 11 de maio de 2018 129 
 130 
 131 
 132 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 133 
Coordenador do Programa 134 


