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ATA DE REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 
EM ENGENHARIA FLORESTAL (PPGEF) DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 3 
 4 
Aos vinte e um 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, os representantes de linhas de pesquisa, Prof. Christopher Thomas 9 

Blum (Titular – Conservação da Natureza), Prof. Julio Eduardo Arce (Titular – Manejo 10 

Florestal) e Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura) e os representantes discentes 11 

de doutorado, Mônica Moreno Gabira (Titular) e de mestrado, Gabriel Mendes 12 

Santana (Titular). Dando início aos trabalhos, o coordenador passou para a pauta. 13 

Item 1 - Escolha da proposta vencedora do concurso para criação de logomarca 14 

e/ou logotipo da III Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal - III 15 

SEAFLOR: o coordenador apresentou à plenária duas propostas de logomarca da III 16 

SEAFLOR que foram apresentadas pelos discentes do PPGEF, seguindo o disposto 17 

no Edita Nº 1/2019-PPGEF. Foi solicitado que cada membro analisasse as  propostas 18 

e conferisse pontuação para cada uma, seguindo os critérios apresentados no edital. 19 

Concluídas as análises, foram levantadas as pontuações das duas propostas, sendo 20 

a de melhor pontuação, a proposta apresentada pela discente Marina Stygar e, em 21 

segundo lugar, a proposta apresentada pela discente Tarcila Rosa da Silva Lins. Em 22 

votação, foi aprovado, por unanimidade, o resultado do concurso para escolha da 23 

logomarca da III SEAFLOR, submetida pela discente Marina Stygar. Item 2 - Pedido 24 

de reconsideração de reconhecimento de diploma: o coordenador apresentou à 25 

plenária, o pedido de reconsideração de reconhecimento de diploma de Carlos Alberto 26 

Silva e o parecer de 21 de dezembro de 2018, da comissão de análise composta pelos 27 

professores Julio Eduardo Arce, Alexandre Behling e Allan Libanio Pelissari. Com a 28 

palavra, o Prof. Julio justificou a decisão contrária, baseada no inciso I do Artigo 3º e 29 

Inciso II do Artigo 5º da Resolução Nº 07/17 - CEPE, que estabelece as normas para 30 

reconhecimento de diploma, sendo que para tal, os títulos devem ser equivalentes. 31 

Como o título na Instituição de origem divergia do título a ser conferido ao solcitante 32 

após o reconhecimento pelo PPGEF, a comissão  julgou prudente trazer a decisão ao 33 

colegiado. O assunto foi posto em discussão e procedeu-se uma análise do histórico 34 
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escolar e da tese do solicitante e, também com base no Inciso II do Artigo 5º da 35 

Resolução Nº 07/10-CEPE, foi consenso entre todos que o solicitante teria direito ao 36 

reconhecimento de seu diploma. Em votação, foi aprovado por unanimidade, 37 

reconhecimento de diploma de Carlos Alberto Silva, cuja tese foi defendida na 38 

University of Idaho, sob título “Advanced methods for 3-D forest characterization and 39 

mapping from lidar remote sensing data”.  Esgotada a pauta, o coordenador passou 40 

para a palavra livre. Palavra livre: não havendo assuntos na palavra livre, o 41 

coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.  42 

 43 
Curitiba, 21 de fevereiro de 2019 44 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 47 
Coordenador do PPGEF 48 


