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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 vinte e um dias do mês de junho de 2018, às nove horas e trinta minutos, reuniram-5 
se 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 vice-coordenador do PPGEF, Prof. Romano Timofeiczyk Junior, o secretário 9 
do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de linhas de pesquisa, Prof. 10 
Christopher Thomas Blum (Titular – Conservação da Natureza), Antonio Carlos Batista 11 
(Suplente – Conservação da Natureza), Prof. João Carlos Garzel Leodoro da Silva 12 
(Titular -  Economia, Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo 13 
Arce (Titular – Manejo Florestal), Prof. Sebastião do Amaral Machado (Suplente – 14 
Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da 15 
Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes 16 
discentes de doutorado, Amanda Koche Marcon (Titular) e Thiago Wendling Gonçalves 17 
de Oliveira (Suplente) e de mestrado, Cícero Jorge Fonseca Dolácio (Titular) e Melrian 18 
Schetz (Suplente). Aberta a sessão, o coordenador solicitou a inclusão do item de pauta 19 
“Proposta de recredenciamento dos docentes que não atingiram a pontuação mínima de 20 
produção definida pelo colegiado do PPGEF”. Havendo consentimento de todos, o 21 
assunto passou para o item 3.6 da pauta. Dando início aos trabalhos, o coordenador 22 
passou para a aprovação da ata do dia 11 de maio de 2018: colocada em votação, a 23 
ata da reunião ordinária do dia 11 de maio de 2018 foi aprovada por unanimidade. Em 24 
seguida, o coordenador passou para o item comunicações. Comunicações: o 25 
coordenador comunicou sobre sua participação, juntamente com o secretário, no X 26 
Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Ciências Florestais, no período de 13 a 15 de 27 
junho de 2018. Dentre os assuntos abordados, o coordenador ressaltou a palestra do 28 
Prof. Roberto Carlos Costa Lelis, membro das comissões de avaliação dos programas 29 
de pós-graduação em Ciências Agrárias I, onde o referido professor apresentou 30 
estatísticas e perspectivas para melhoria dos programas. O coordenador comunicou à 31 
plenária que iria fazer esforços em convidar o Prof. Roberto Lelis para visitar o PPGEF 32 
e fazer algumas explanações aos docentes, funcionários e discentes do PPGEF. Em 33 
seguida, o coordenador lembrou a todos sobre a aproximação do processo seletivo do 34 
PPGEF para ingresso em março de 2019 e solicitou aos professores representantes das 35 
linhas de pesquisa que providenciassem o mais breve possível as bibliografias 36 
recomendadas e as questões para elaboração da prova escrita, salientando que todos 37 
os anos as questões são enviadas com atraso, dificultando a revisão das mesmas e o 38 
preparo da prova, resultando em frequentes anulações de questões. Não havendo mais 39 
itens em comunicações, o coordenador passou à pauta. Pauta. Item 1 - Hospedagem 40 
da Revista de Arborização Urbana: o coordenador comunicou à plenária sobre a 41 
solicitação da Editora da Revista de Arborização Urbana, Profa. Daniela Biondi Batista, 42 
manifestando a intensão da referida revista ser hospedada na UFPR, através do PPGEF. 43 
Após a exposição do pedido, o coordenador solicitou à Profa. Daniela que explicasse à 44 
plenária os benefícios e possíveis problemas ao programa. Após a explanação da Profa. 45 
Daniela e amplo debate, os presentes concluíram se tratar de uma medida que pode dar 46 
ao PPGEF maior visibilidade. Em seguida foi posto em votação a hospedagem da 47 
Revista de Arborização Urbana na UFPR, sob custódia do PPGEF, sendo aprovada por 48 
unanimidade. Item 2 - Definição do número de vagas para o processo seletivo 2018: 49 
O coordenador comunicou à plenária que, segundo os critérios da CAPES, cada docente 50 
permanente deve ter entre dois e dez orientados e que o programa adota o critério de no 51 
máximo oito orientados, estabelecendo um máximo de dois orientados por docente em 52 
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outros programas de pós-graduação. Em seguida, consultou a plenária sobre a utilização 53 
do critério a ser adotado para a definição do número de vagas para cada docente para o 54 
processo seletivo 2018/2019. Após debate, ficou definido que o número de vagas 55 
ofertadas no processo seletivo para ingresso em 2019, por docente permanente, seguirá 56 
os critérios aprovados nas reuniões ordinárias do colegiado em 4 de março de 2016 e 8 57 
de abril de 2016, sendo posto e votação em aprovado por unanimidade. Item 3 - 58 
Definição do prazo final para apresentação das novas disciplinas do programa: o 59 
coordenador enfatizou a importância para o programa da atualização do quadro de 60 
disciplinas e que tal tarefa vem se arrastando por mais de um ano, sendo preciso um 61 
esforço dos representantes das linhas de pesquisa e seus respectivos departamentos 62 
para solucionar a pendência. Após amplo debate, a plenária definiu a data final de 31 de 63 
julho de 2018 para entrega de todas as fichas das novas disciplinas para inserção no 64 
SIGA e submissão à PRPPG e ao CEPE. Item 4 - Solicitação de prorrogação prazo 65 
para defesa dos discentes Elisa Pizzaia Goltz  (MS - Tecnologia – Márcio Pereira 66 
da Rocha), Gisele Gimenez Brochini (MS – Tecnologia – Márcio Pereira da Rocha), 67 
Luiz Fernando Fonseca  (DR - Tecnologia – Ghislaine Miranda Bonduelle), David 68 
Buratto (DR – Economia – Romano Timofeiczyk Junior) e Roni Ansolin (MS – 69 
Economia – Romano Timofeiczyk Junior): o coordenador comunicou à plenária sobre 70 
o direito dos discentes em solicitar a prorrogação de prazo. Diante do exposto, a 71 
solicitação foi colocada em votação e sendo aprovada por unanimidade, a prorrogação 72 
de prazo dos discentes Elisa Pizzaia Goltz, Gisele Gimenez Brochini, Luiz Fernando 73 
Fonseca, David Buratto e Roni Ansolin. Item 5 - Credenciamento dos Professores 74 
Setsuo Iwakiri, Ivar Wendling e Diego Tyszka Martinez como professores no 75 
PPGEF: o Prof. Dimas Agostinho da Silva, representante da linha de pesquisa 76 
Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais, apresentou a solicitação do Prof. Setsuo 77 
Iwakiri que, diante de sua aposentadoria próxima, manifestou interesse em continuar 78 
suas atividades no programa como orientador. O Prof. Dimas salientou a boa 79 
produtividade acadêmica do Prof. Setsuo e que é de interesse da linha de pesquisa que 80 
o mesmo permaneça no PPGEF. A Profa. Dagma, representante da linha de pesquisa 81 
Silvicultura apresentou o currículo do Pesquisador da Embrapa, Ivar Wendling, 82 
comunicando à plenária que, após reunião dos docentes da linha de pesquisa, o referido 83 
pesquisador foi convidado a se credenciar no programa, com base no que foi definido 84 
em reunião plenária do colegiado em 15 de junho de 2016, que deliberou pelo 85 
credenciamento de três novos professores, sendo um deles para a linha de pesquisa 86 
Silvicultura de seu bom currículo como pesquisador. Sobre o credenciamento do Prof. 87 
Diego Tyszka Martinez, a Profa. Dagma, comunicou que o mesmo iria assumir seu cargo 88 
nos próximos dias e, com base na rotina do PPGEF, professores recém contratados, 89 
pertencentes aos departamentos profissionalizantes de graduação em Engenharia 90 
Florestal e que cumpram os requisitos mínimos para credenciamento, necessitam 91 
somente da aprovação do colegiado para ingressar no programa. Após algumas 92 
discussões, o assunto foi posto em votação e foi aprovada a permanência do Prof. 93 
Setsuo Iwakiri como docente permanente do PPGEF e o credenciamento dos 94 
professores Ivar Wendling e Diego Tyszka Martinez como docentes permanentes do 95 
programa por unanimidade. Item 6 - Proposta de recredenciamento dos docentes 96 
que não atingiram a pontuação mínima de produção definida pelo colegiado do 97 
PPGEF: o coordenador e o vice coordenador comunicaram à plenária que, diante de 98 
algumas reclamações e críticas recebidas sobre o descredenciamento de professores 99 
que não cumpriram com os critérios de produtividade estabelecidos pelo colegiado do 100 
PPGEF, decidiram apresentar à plenária a proposta de recredenciamento dos 101 
professores descredenciados como colaboradores, salientando que nesta categoria, o 102 
professor não deve orientar, salvo exceções que precisam ser muito bem justificadas.  103 
Após a explanação e apresentação da proposta, a mesma foi colocada em discussão. 104 
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Em discussão, a proposta foi amplamente debatida, com a manifestação de todos os 105 
membros presentes. Foram levantadas e discutidas todas as possibilidades e possíveis 106 
reveses ao PPGEF. Encerrada a discussão, a proposta foi colocada em votação e foi 107 
rejeitada por unanimidade, sendo mantida a decisão do colegiado do programa, 108 
aprovada na ata de 15 de junho de 2016, que os docentes que não atingissem a 109 
pontuação mínima de produtividade definida pelo colegiado até 30 de novembro de 2017, 110 
seriam descredenciados do programa, sendo necessária a readequação dos comitês de 111 
orientação de seus orientados. Encerrada a pauta, o coordenador passou para a palavra 112 
livre. Palavra livre: o coordenador e o vice coordenador agradeceram muito o apoio do 113 
colegiado nesse momento de readequação do quadro de professores do programa e 114 
salientaram que suas preocupações são institucionais e que o objetivo da coordenação 115 
é buscar todas as maneiras possíveis de manter o programa em nível 5, visando as 116 
melhorias para, futuramente, atingir melhores níveis de classificação. O Prof. Julio 117 
solicitou a palavra e comentou sobre a não contemplação com bolsa de nenhum 118 
professor do programa na categoria Sênior, solicitando à coordenação que solicite 119 
informações da PRPPG sobre os critérios de seleção, salientando que todos os 120 
professores do programa que participaram da seleção apresentam currículos 121 
exemplares. O coordenador comunicou que entrou em contato com a PRPPG, 122 
questionando o resultado e que somente recebera a listagem dos contemplados. Não 123 
havendo mais assuntos na palavra livre, o coordenador agradeceu a presença de todos 124 
e deu por encerrada a reunião.  125 
 126 

Curitiba, 21 de junho de 2018 127 
 128 
 129 
 130 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 131 
Coordenador do PPGEF 132 


