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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 
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 4 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2018, às nove horas e trinta minutos, 5 
reuniram-se nas dependências do Centro de Ciências Florestais e da Madeira, os 6 
membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da 7 
Universidade Federal do Paraná. Estiveram presentes o coordenador do PPGEF, Prof. 8 
Márcio Pereira da Rocha, o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os 9 
representantes de linhas de pesquisa, Prof. Christopher Thomas Blum (Titular – 10 
Conservação da Natureza), Prof. Vitor Afonso Hoeflich (Suplente -  Economia, 11 
Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo 12 
Florestal), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos 13 
Florestais) e os representantes discentes de doutorado, Maycon Thuan Saturnino da 14 
Silva (Suplente) e de mestrado, Gabriel Mendes Santana (Titular) e João Francisco 15 
Labres dos Santos (Suplente). Dando início aos trabalhos, o coordenador passou para a 16 
aprovação da ata do dia 24 de agosto de 2018: colocada em votação, a ata da reunião 17 
ordinária do dia 24 de agosto de 2018 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 18 
coordenador passou para o item comunicações. Comunicações: o coordenador 19 
informou à plenária sobre um pedido de reconsideração protocolado na secretaria do 20 
PPGEF pelo Prof. Nilton José Sousa, o qual foi entregue na secretaria do programa no 21 
dia 27 de setembro de 2018, no período da tarde, com o objetivo de que o colegiado do 22 
programa reconsidere e o mantenha no programa como docente permanente. Por não 23 
haver tempo hábil para que os membros do colegiado tomassem conhecimento do 24 
conteúdo do documento, o coordenador comunicou que enviaria o documento a todos 25 
os membros e que, posteriormente, seria agendada uma reunião extraordinária para 26 
tratar exclusivamente do assunto. O coordenador comunicou aos presentes que foi 27 
cobrado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação pelo descumprimento de prazo 28 
para elaboração do novo regimento do programa, explicando a todos que, após o 29 
processo seletivo é preciso que o novo regimento seja elabora e aprovado ainda neste 30 
ano, aproveitando a oportunidade para solicitar o auxílio do Prof. Julio na elaboração da 31 
minuta para apresentação em plenária. Sobre a Plataforam Sucupira, o coordenador 32 
solicitou aos representantes das linhas de pesquisa que comuniquem seus pares para 33 
que os mesmos procurem o Senhor Reinaldo para atualização de seus projetos de 34 
pesquisa e da vinculação de artigos publicados aos referidos projetos. Sobre o processo 35 
seletivo, o coordenador comunicou que a prova seria realizada no dia 4 de outubro de 36 
2018 em 22 instituições, sendo que aproximadamente metade dos candidatos prestariam 37 
a prova fora de Curitiba, o que dá ao programa a possibilidade de maior oportunidade de 38 
seleção. O Prof. Christopher, tomou a palavra e sugeriu à plenária uma regulamentação 39 
sobre a obrigatoriedade da disciplina Prática de Docência. O Secretário, Reinaldo, 40 
comunicou que esta disciplina era obrigatória para os discentes que recebiam bolsas de 41 
estudo do REUNI e que, atualmente, não é mais uma exigência dos órgão de fomento e 42 
que cursar a disciplina de prática de docência, cabe a uma decisão do discente e seu 43 
respectivo orientador. Não havendo mais comunicações, o coordenador passou à pauta. 44 
Pauta. Item 1 – Homologação da eleição dos novos representantes discentes: o 45 
Secretário, Senhor Reinaldo apresentou à plenária o resultado do pleito, realizado no dia 46 
5 de setembro de 2018. Concorreu à eleição uma única chapa, sendo eleitos os 47 
representantes discentes de doutorado, Mônica Moremo Gabira (Titular) e Maycon 48 
Thuan Saturnino da Silva (Suplente) e os representantes discentes de mestrado, Gabriel 49 
Mendes Santana (Titular) e João Francisco Labres dos Santos. Votaram 51 discentes, 50 
cujos votos foram todos a favor da chapa inscrita. Em votação, foi aprovada a nova 51 
representação discente do programa por unanimidade. O coordenador parabenizou os 52 
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novos membros do colegiado e enfatizou a importância de discentes dispostos a 53 
colaborar como representantes no colegiado do programa.  Item 2 – Homologação das 54 
inscrições do processo seletivo do PPGEF para ingresso em março de 2019: o 55 
coordenador comunicou à plenária que o processo seletivo teve 84 inscritos, sendo que 56 
cinco inscrições foram indeferidas por estarem em desacordo com o edital de seleção, 57 
porém, dois candidatos recorreram e tiveram suas inscrições deferidas. Posto em 58 
votação, foram aprovadas as inscrições para processo seletivo do PPGEF para ingresso 59 
em março de 2019 por unanimidade. Item 3 – Estabelecimento do prazo para a 60 
formação dos novos comitês de orientação de discentes cujos orientadores 61 
passaram à classe de docente colaborador: tendo em vista o pedido de 62 
reconsideração feito pelo Prof. Nilton José Sousa, o coordenador solicitou a retirada 63 
deste item de pauta para posteriormente ser tratado. Havendo a concordância de todos, 64 
o item “Estabelecimento do prazo para a formação dos novos comitês de orientação de 65 
discentes cujos orientadores passaram à classe de docente colaborador” foi retirado de 66 
pauta. Item 4 – Apresentação dos relatórios sobre o estado da arte dos discentes 67 
do programa: o coordenador solicitou aos representantes das linhas de pesquisa que 68 
apresentassem seus relatórios. Em seguida, os professores Julio (Manejo Florestal) e o 69 
Prof. Dimas (Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) comunicaram que as 70 
apresentações dos estados da arte dos discentes das respectivas linhas de pesquisas 71 
aconteceriam no mês de outubro. O representante da linha de pesquisa Conservação da 72 
Natureza, Prof. Christopher, comunicou que quatro discentes ainda possuíam um 73 
razoável volume de trabalho de redação, mas com condições de cumprir seus prazos; 74 
uma discente,  apesar de ter quase finalizado a coleta e processamento, ainda tem muito 75 
trabalho a fazer no âmbito de análises e redação; alguns discentes de doutorado  ainda 76 
não tem nenhum artigo aceito nem submetido com o comitê de orientação completo, 77 
sendo mais preocupante a situação dos discentes Bruno Palka Miranda, Cilmar Antônio 78 
Dalmaso, Gabriela Teixeira Miranda e Zilda Romanovski e a discente Zilda Romanovski 79 
não enviou relatório nem compareceu à apresentação, podendo ser considerada a mais 80 
preocupante por não se ter informações concretas sobre o real andamento do seu 81 
trabalho. O relatório da linha de pesquisa Silvicultura não foi apresentado por não 82 
estarem presentes os respectivos representantes da linha de pesquisa. O Prof. Vitor, 83 
comunicou que na linha de pesquisa Economia, Administração, Legislação e Política 84 
Florestal a maioria dos discentes estava com suas pesquisas bem encaminhadas, 85 
porém, o que preocupou, foram alguns discentes que ainda não têm projetos de pesquisa 86 
aprovados e alguns, ainda não submeteram manuscritos a periódicos. Encerrada a 87 
pauta, o coordenador passou para a palavra livre. Palavra livre: não havendo assuntos 88 
na palavra livre, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 89 
reunião.  90 
 91 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 97 
Coordenador do PPGEF 98 


