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 4 
Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2019, às dez horas, reuniram-se nas 5 

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 8 

Pereira da Rocha, o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os 9 

representantes de linhas de pesquisa, Prof. Antonio Carlos Batista (Suplente – 10 

Conservação da Natureza), Prof. Vitor Afonso Hoeflich (representante -  Economia, 11 

Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Sebastião do Amaral Machado 12 

(Suplente – Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Dimas 13 

Agostinho da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os 14 

representantes discentes de doutorado, Mônica Moreno Gabira (Titular) e Maycon 15 

Thuan Saturnino da Silva (Suplente) e de mestrado, Gabriel Mendes Santana (Titular) 16 

e João Francisco Labres dos Santos (Suplente). Dando início aos trabalhos, o 17 

coordenador passou a aprovação das atas das reuniões de 13 de novembro de 2018 18 

e de 7 de dezembro de 2018. Em votação as atas das reuniões de 13 de novembro 19 

de 2018 e de 7 de dezembro de 2018 foram aprovadas por unanimidade. Antes de 20 

passar à pauta, o coordenador solicitou a retirada dos itens 1 - Disciplina Tópico 21 

especial “Uso de Imagens em Trabalhos Científicos e Análise Micromorfométrica” e 3 22 

- Disciplina Tópico Especial “Princípios para Análise de Políticas Públicas”. Havendo 23 

a concordância de todos os itens 1 e 3 foram retirados de pauta. Em seguida o 24 

coordenador passou para a pauta.  Pauta: Item 2 - Definição das disciplinas de 25 

estatística: o coordenador comunicou à plenária que, em razão de uma sobreposição 26 

de ementas de duas disciplinas de estatística, uma ofertada pelo Departamento de 27 

Ciências Florestais (DECIF) e outra ofertada pelo Departamento de Economia Rural 28 

e Extensão (DERE), as mesmas haviam ficado fora da nova grade do programa, 29 

sendo necessário uma definição por parte do colegiado, haja vista serem disciplinas 30 

importantes para a formação dos discentes. Com a palavra, o Prof. Vitor explicou que 31 

a disciplina ofertada pelo DERE era direcionada a estudos voltados a aspectos 32 

econômicos e das ciências sociais, os quais tem peculiaridades que precisam ser 33 

tratadas à parte. Após ampla discussão, o Prof. Vitor se comprometeu a levar a 34 
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discussão aos professores da linha de pesquisa Economia, Administração, Legislação 35 

e Política Florestal para ajuste do nome e das fichas 1 e 2 da disciplina ofertada por 36 

aquele departamento. Por sugestão do Secretário, Senhor Reinaldo, a plenária achou 37 

prudente ofertar as duas disciplinas no período de letivo de 2019 como tópicos 38 

especiais e, posteriormente, as disciplinas sejam incluídas na grade curricular para o 39 

ano letivo de 2020. Em votação, foram aprovadas, por unanimidade, as disciplinas 40 

“Estatística Experimental” (DECIF) e “Métodos Quantitativos para Análise de Dados 41 

em Ciências Sociais” (DERE) como tópicos especiais para o ano letivo de 2019 e 42 

inclusão das mesmas na grade curricular a partir do ano letivo de 2020. Item 4 - 43 

Solicitações de trancamentos de matrículas: o coordenador apresentou à plenária 44 

as solicitações de trancamento de matrícula dos discentes Diellen Lydia Rothbart 45 

(mestrado), Francisco Costa Junior (mestrado), Marco Antonio Bento (mestrado), 46 

Morgana Cristina França (doutorado) e Pedro Lício Loiola (doutorado). O coordenador 47 

deixou claro que é direito das discentes tal solicitação, cabendo ao colegiado 48 

estabelecer um prazo para a conclusão das pesquisas dos referidos discentes. Após 49 

discussão, foi estabelecido um prazo 90 dias para trancamento das matrículas, 50 

ficando estabelecida a data final para conclusão das teses e dissertações dos 51 

referidos discentes dia 31 de maio de 2019. Em votação, foi aprovado, por 52 

unanimidade, o trancamento de matrícula até o dia 31 de maio de 2019 dos discentes 53 

Diellen Lydia Rothbart (mestrado), Francisco Costa Junior (mestrado), Marco 54 

Antonio  Bento (mestrado), Morgana Cristina França (doutorado) e Pedro Lício Loiola 55 

(doutorado). Esgotada a pauta, o coordenador passou para a palavra livre. Palavra 56 

livre: não havendo assunto para a palavra livre, o coordenador agradeceu a presença 57 

de todos e encerrou a sessão. 58 
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  Curitiba, 15 de fevereiro de 2019 60 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 65 
Coordenador do PPGEF 66 


