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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 sete dias do mês de agosto 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 secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de 9 
linhas de pesquisa, Prof. Christopher Thomas Blum (Titular – Conservação da Natureza), 10 
Prof. João Carlos Garzel Leodoro da Silva (Titular -  Economia, Administração, 11 
Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo Florestal), 12 
Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – 13 
Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes discentes de 14 
doutorado, Amanda Koche Marcon (Titular) e de mestrado, Melrian Schetz (Suplente). 15 
Dando início aos trabalhos, o coordenador passou para a aprovação da ata do dia 21 16 
de junho de 2018: colocada em votação, a ata da reunião ordinária do dia 21 de junho 17 
de 2018 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para o item 18 
comunicações. Comunicações: o coordenador comentou sobre a visita do Prof. Roberto 19 
Lelis, consultor da CAPES, do qual foi possível obter muitas orientações e informações 20 
importantes para organização e preenchimento dos relatórios Sucupira de maneira a se 21 
informar com qualidade as atividades de pesquisa e orientações do programa. O 22 
coordenador solicitou a todos os representantes do colegiado a colaboração para 23 
orientar docentes e discentes para melhoria da coleta de informações. Não havendo mais 24 
comunicações, o coordenador passou à pauta. Pauta. Item 1 – Definição da comissão 25 
para eleição dos representantes discentes no colegiado: o coordenador informou à 26 
plenária que, de acordo com o regimento do PPGEF, seria necessário realizar 27 
convocação para a escolha dos novos representantes discentes no colegiado. O 28 
coordenador enalteceu a grande colaboração e participação ativa dos atuais 29 
representantes, lamentando a não possibilidade de os mesmos serem reconduzidos. O 30 
assunto foi posto em discussão e foram deliberadas as seguintes ações: comissão 31 
eleitoral formada pelo Prof. Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, Servidor David 32 
Teixeira de Araújo e a representante discente Amanda Koche Marcon, período de 33 
inscrição das chapas do dia 28 de agosto de 2018 até às 17h00 do dia 31 de agosto de 34 
2018 e data da eleição no dia 5 de setembro de 2018. Em votação, as deliberações foram 35 
aprovadas por unanimidade. Item 2 – Proposta de manutenção dos professores que 36 
passaram a colaboradores orientarem até o final de 2019: O coordenador comunicou 37 
à plenária que, na busca de uma possibilidade de manter os professores do programa 38 
que passaram a colaboradores, continuarem com suas orientações, consultou o Prof. 39 
Roberto Lelis e chegaram a uma solução intermediária, na qual, os professores que 40 
tiverem orientações até o final de 2019, encerrem as mesmas, mesmo na condição de 41 
colaboradores, desde que sejam feitas justificativas bem fundamentadas no relatórios 42 
Sucupira de 2018 e 2019. O assunto foi amplamente discutido e, esgotadas as 43 
discussões, foi colocada em votação a proposta de manutenção das orientações dos 44 
professores que passaram para docentes colaboradores do programa referentes aos 45 
pós-graduandos que encerram seus trabalhos de pesquisa até o final de 2019, a qual foi 46 
aprovada por unanimidade. Item 3 – Definição dos novos comitês de orientação dos 47 
discentes cujos orientadores passaram à categoria de colaboradores: o 48 
coordenador comunicou à plenária da impossibilidade dos professores que passaram a 49 
colaboradores e que tenham orientações para finalizar entre os anos de 2020 e 2022, 50 
permanecerem como orientadores, o que acarretará prejuízos nas avaliações do 51 
programa. Portanto, é necessário que sejam formados novos comitês de orientação 52 
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nesses casos. O coordenador sugeriu a indicação de novos comitês de orientação e que 53 
os atuais orientadores permaneçam no comitê como coorientadores. O coordenador 54 
também solicitou aos representantes das linhas de pesquisa, juntamente com os 55 
referidos professores e seus respectivos orientados, intermediarem a formação dos 56 
novos comitês de orientação. Após ampla discussão, foi colocada em votação a proposta 57 
de indicação de novos comitês de orientação dos discentes cujos orientadores passaram 58 
a colaboradores e que tenham defesas previstas entre os anos de 2020 e 2022, 59 
consultados os referidos professores e seus respectivos orientados, sob intermediação 60 
dos representantes das linhas de pesquisa, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 4 61 
– Avaliação da possibilidade de discentes estrangeiros que ingressaram no 62 
programa via convênio (Moçambique) concorrerem a bolsa de estudos: as 63 
representantes discentes, Amanda e Melrian apresentaram à plenária a solicitação dos 64 
discentes do programa que ingressaram através do convênio UFPR e UEM 65 
(Moçambique), concorrerem a bolsa de estudos em  igualdade com os discentes que 66 
ingressaram via processo seletivo. O assunto foi posto e discussão e foram levantados 67 
diversos motivos para a não concessão de tal direito, sendo os principais, que os 68 
discentes de convênio já tinham conhecimento prévio da impossibilidade de obterem 69 
bolsa do Brasil quando ingressaram no programa e o elevado déficit de bolsas para os 70 
discentes brasileiros. Em seguida a proposta foi colocada em votação e, por 71 
unanimidade, foi negada a possibilidade dos discentes estrangeiros que ingressaram no 72 
programa via convênio (Moçambique) concorrerem a bolsa de estudos das cotas do 73 
PPGEF.  Esgotada a pauta, o coordenador passou para a palavra livre. Palavra livre: a 74 
representante discente Amanda informou aos membros do colegiado que, após consulta 75 
aos alunos, a representação não irá propor uma norma de reclassificação anual de 76 
bolsas, pois a maioria dos alunos foi contra essa proposta. A representante informou 77 
também que alguns alunos solicitaram a possibilidade de concorrer à progressão direta 78 
para o doutorado fora do prazo previsto em norma aprovada neste colegiado, o que foi 79 
recusado. Outra questão importante levantada pela representante, sobre as vagas 80 
disponíveis para o processo seletivo 2018/2019, é que não foram considerados os 81 
possíveis remanejamentos de orientadores, em decorrência da reclassificação dos 82 
docentes, podendo afetar o número máximo de orientados por docente. O coordenador 83 
comunicou que as respectivas linhas de pesquisa deverão definir as novas orientações 84 
levando em conta o número máximo de dez orientados por orientador. Não havendo mais 85 
assuntos na palavra livre, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu por 86 
encerrada a reunião.  87 
 88 

Curitiba, 24 de agosto de 2018 89 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 93 
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