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Aos cinco dias do mês de outubro de 2018, às dez horas, reuniram-se nas dependências 5 
do Centro de Ciências Florestais e da Madeira, os membros do Colegiado do Programa 6 
de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. 7 
Estiveram presentes o coordenador do PPGEF, Prof. Márcio Pereira da Rocha, o vice-8 
coordenador, Prof. Romano Timofeiczyk Junior, o secretário do PPGEF, Reinaldo 9 
Mendes de Souza, os representantes de linhas de pesquisa, Prof. Christopher Thomas 10 
Blum (Titular – Conservação da Natureza), Prof. João Garzel Leodoro da Silva (Titular -  11 
Economia, Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce 12 
(Titular – Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Antonio 13 
Carlos Nogueira (Suplente – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho da Silva (Titular – 14 
Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes discentes de 15 
doutorado, Mônica Moreno Gabira (Titular) e Maycon Thuan Saturnino da Silva 16 
(Suplente) e de mestrado, João Francisco Labres dos Santos (Suplente). Dando início 17 
aos trabalhos, o coordenador passou para o item único de pauta. Pauta: Análise e 18 
parecer sobre o pedido de reconsideração do Prof. Nilton José Sousa: o 19 
coordenador apresentou à plenária o documento protocolado pelo Prof. Nilton José 20 
Sousa, cujo conteúdo apresentava sua discordância pela requalificação de participação 21 
no programa como docente colaborador, ficando impossibilitado de orientar discentes, 22 
solicitando sua requalificação com docente permanente. Dando início às discussões, foi 23 
avaliada a produção intelectual do Prof. Nilton José Sousa nos últimos seis anos (2013 24 
– 2018), tendo em vista que uma das alegações do referido professor é o longo tempo 25 
entre submissão e aceite para publicação nos principais periódicos. Neste período, o 26 
Prof. Nilton obteve índices médios anuais de 0,77 pontos em equivalente A1 e 0,47 27 
pontos para equivalente A1+A2+B1, índices muito abaixo dos índices médios do 28 
programa – 2,15 para equivalente A1 e 2,34 para equivalente A1+A2+B1, segundo 29 
avaliação da Capes no quadriênio 2013-2016 (importante salientar que esses índices, 30 
provavelmente estejam invertidos no parecer da CAPES, devendo ser 2,34 para 31 
equivalente A1 e 2,15 para equivalente A1+A2+B1, o que não afeta a diferença dos 32 
valores entre as médias do programa e do referido professor ). O coordenador informou 33 
aos presentes que, tal como o professor Nilton, outros 14 professores foram 34 
requalificados para a condição de docentes colaboradores, caso os mesmos tenham 35 
interesse em continuar participando do programa. O assunto foi posto em discussão, 36 
sendo de consenso de todos que, cabe ao colegiado, estabelecer metas de produtividade 37 
de docentes e discentes do programa e que tais medidas são imprescindíveis para uma 38 
boa classificação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal perante a 39 
CAPES.  Após amplo debate, foi colocada em votação a proposta de manter o Prof. 40 
Nilton José Sousa na condição de professor permanente do programa. Em votação, a 41 
proposta de manter o Prof. Nilton José Sousa, na condição de docente permanente foi 42 
rejeitada por unanimidade.  Palavra livre: não havendo assuntos na palavra livre, o 43 
coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.  44 
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