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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 dois dias do mês de março de 2019, 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, 8 

Prof. Márcio Pereira da Rocha, o vice coordenador do PPGEF, Prof. Romano 9 

Timofeiczyk Junior, o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os 10 

representantes de linhas de pesquisa, Prof. Christopher Thomas Blum (Titular – 11 

Conservação da Natureza), Prof. Vitor Afonso Hoeflich (representante -  Economia, 12 

Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Suplente – 13 

Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho 14 

da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os 15 

representantes discentes de doutorado, Mônica Moreno Gabira (Titular) e Maycon 16 

Thuan Saturnino da Silva (Suplente) e de mestrado, João Francisco Labres dos 17 

Santos (Suplente). Dando início aos trabalhos, o coordenador passou à aprovação 18 

das atas das reuniões de 15 de fevereiro de 2019 e de 21 de fevereiro de 2019. Em 19 

votação as atas das reuniões de 15 de fevereiro de 2019 e de 21 de fevereiro de 20 

2019 foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para o 21 

item Comunicações. Comunicações: o coordenador informou à plenária sobre o 22 

perfil dos aprovados para ingresso no programa em março de 2019 e declarou estar 23 

satisfeito com a iniciativa de ampliação dos locais de aplicação da prova do 24 

processo seletivo nos últimos anos. Como resultado, ingressaram 27 discentes de 25 

mestrado, sendo 13 deles, vindos de nove diferentes estados e dos 29 ingressos no 26 

doutorado, 14 vindos também de nove estados. Portanto, aproximadamente metade 27 

dos ingressos no programa em 2019 são de origem de instituições de 14 estados 28 

brasileiros, representando todas as regiões do país.  Sobre o Relatório Sucupira, o 29 

coordenador informou que somente 13 professores do programa responderam com 30 

o preenchimento de seus questionários de atividades, salientando sobre a 31 

importância dessas informações para alimentar a Plataforma Sucupira. Finalmente, 32 

o coordenador comunicou à plenária sobre a grande quantidade de disciplinas em 33 

aberto e que a partir de abril, aquelas que já foram lecionadas há mais de 90 dias, 34 
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serão fechadas, sendo necessário que os professores responsáveis verifiquem as 35 

pendências de conceitos dos discentes. Não havendo mais comunicações, o 36 

coordenador passou à pauta.  Pauta: Item 1 - Cancelamento de disciplinas 37 

compactas sem justificativas compatíveis com as determinações do Colegiado 38 

do PPGEF: o coordenador informou os presentes que, ao analisar o quadro de 39 

disciplinas do programa, detectou algumas disciplinas que estão ofertadas na forma 40 

de concentradas, sem o devido deferimento do colegiado, dentro das justificativas 41 

compatíveis para tal. Em seguida, o coordenador colocou em discussão as referidas 42 

disciplinas, EFLO-7110 – Ciclagem de Nutrientes em Ecossistemas Florestais, 43 

programada para o período de 29 de julho a 3 de agosto de 2019; EFLO-7125 – 44 

Fotogrametria, programada para o período de 1º a 5 de julho de 2019; EFLO-7117 – 45 

Geoestatística, Fundamentos e Aplicação para o Manejo Florestal, programada para 46 

o período de 2 a 6 de dezembro de 2019. Após amplo debate foi conduzida a 47 

votação para cada uma das disciplinas. A disciplina EFLO-7110 – Ciclagem de 48 

Nutrientes em Ecossistemas Florestais deverá ser ministrada bimestralmente ou 49 

semestralmente; em votação – aprovação por unanimidade. A disciplina EFLO-7125 50 

– Fotogrametria deverá ser ministrada bimestralmente ou semestralmente; em 51 

votação – aprovação por unanimidade. A disciplina EFLO-7117 – Geoestatística, 52 

Fundamentos e Aplicação para o Manejo Florestal deverá ser ministrada 53 

bimestralmente ou semestralmente; em votação – aprovação com um voto contra, 54 

do representante da linha de pesquisa Manejo Florestal. Item 2 - Punição a 55 

docentes, discentes e servidores que não cumprirem as normas do PPGEF e 56 

decisões do Colegiado: o coordenador informou à plenária sobre os frequentes 57 

descumprimentos do regimento e das decisões colegiadas do PPGEF por parte de 58 

docentes e discentes. Com esta conduta, torna-se inviável a adoção de práticas e 59 

medidas que visem melhorar a qualidade do PPGEF. Desta forma, o coordenador 60 

propôs à plenária que sejam definidas algumas formas de punição a todos que 61 

descumprirem o regimento, normas, decisões colegiadas e calendário acadêmico do 62 

PPGEF. O assunto foi posto em discussão e, após esgotado o assunto, o 63 

coordenador se dispôs a sugerir à plenária um conjunto de medidas, na próxima 64 

reunião do colegiado, para discussão e aprovação. Havendo a concordância de 65 

todos, o coordenador passou para o próximo item de pauta. Item 3 - Solicitação de 66 

trancamento matrículas dos discentes Cilmar Antonio Dalmasso, Gabriela 67 
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Miranda Teixeira, Marco Antonio Dias Machado, Melrian Schetz e Zilda 68 

Romanovski: o coordenador aproveitou este item de pauta para exemplificar a falta 69 

de cumprimento das normas e prazos do programa, o que implica à plenária, 70 

dispender tempo para discussão de casos dessa natureza, em quase todas as 71 

reuniões, sendo este assunto, o descumprimento de solicitação de trancamento de 72 

matrícula dentro do prazo estabelecido pelo programa. O secretário esclareceu que 73 

o assunto em questão se tratava de duas situações distintas, sendo que os 74 

discentes Cilmar Antonio Dalmasso, Gabriela Miranda Teixeira e Zilda Romanovski 75 

haviam solicitado trancamento de matrícula dentro do prazo, porém não haviam sido 76 

inseridos na reunião do colegiado de 15 de fevereiro de 2019 e que os discentes 77 

Marco Antonio Dias Machado e Melrian Schetz não haviam cumprido o prazo 78 

regimental. Sendo assim, a plenária decidiu, por votação unânime, conceder prazo 79 

até o dia 31 de maio para os discentes Cilmar Antonio Dalmasso, Gabriela Miranda 80 

Teixeira e Zilda Romanovski entregarem as versões finais de suas pesquisas e 81 

agendarem as respectivas defesas. Quanto aos discentes Marco Antonio Dias 82 

Machado e Melrian Schetz, após discussão entre os presentes, ficou definido que os 83 

mesmos deveriam comparecer em reunião plenária, acompanhados de um membro 84 

de seus respectivos comitês de orientação, afim de prestar esclarecimentos sobre o 85 

não cumprimento do prazo e sobre o andamento de suas pesquisas. Devido à 86 

extensa pauta e do horário avançado, o coordenador sugeriu suspender a reunião. 87 

Havendo a concordância de todos, definiu-se a data de 5 de abril de 2019 a partir 88 

das 9:30 horas, para a continuação da reunião ordinária de 22 de março de 2019. 89 

Com a concordância de todos, ficou definido também que os discentes Marco 90 

Antonio Dias Machado e Melrian Schetz comparecessem à reunião no dia 5 de abril 91 

de 2019, a partir das 9:30 horas, para darem os devidos esclarecimentos ao 92 

colegiado do PPGEF. Aos cinco dias do mês de abril de 2019, às 9:30 horas, foi 93 

retomada a sessão. Estando presentes os discentes Marco Antonio Dias Machado e 94 

Melrian Schetz, acompanhados de um membro do comitê de orientação, sendo eles, 95 

Prof. Vitor Afonso Hoeflich (orientador - Marco Antonio Dias Machado) e  Prof. 96 

Eduardo Henrique Rezende (coorientador - Melrian Schetz). Após as devidas 97 

explicações, a plenária definiu prazo até o dia 31 de maio de 2019 para que os 98 

discentes Marco Antonio Dias Machado e Melrian Schetz apresentem as versões 99 

finais de suas pesquisas e agendem as devidas defesas. Em votação, a proposta foi 100 
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aprovada por unanimidade. Item 4 -  Ajuste das disciplinas de Seminários: 101 

com a palavra, o Prof. Christopher informou aos presentes que após o processo de 102 

inserção do novo currículo do PPGEF no SIGA, as disciplinas de Seminários I e 103 

Seminários II acabaram ficando com ementas idênticas e que, de acordo com o que 104 

foi definido pelo colegiado, a disciplina de Seminários I deveria ser de caráter geral, 105 

para todos os discentes, e que a disciplina de Seminários II seria específica para 106 

cada linha de pesquisa. O Prof. Christopher complementou que a disciplina de 107 

Seminários II não poderia ter sombreamento com os temas abordados em Seminário 108 

I e que, portanto, precisava ter sua ementa ajustada no quadro de disciplinas do 109 

programa. O Secretário Reinaldo informou que é possível realizar este ajuste de 110 

ementa no SIGA. Foi definido que o Prof. Christopher enviará aos membros do 111 

colegiado sugestão de texto de ementa para a disciplina Seminários II, a qual poderá 112 

ser apreciada na próxima reunião ordinária. Após amplo debate, ficou definido que, 113 

em 2019 apenas a disciplina Seminários II será obrigatória, da forma como vem 114 

acontecendo nos últimos anos e que, a partir de 2020, as disciplinas de Seminários I 115 

(geral para todas as linhas de pesquisa) e Seminários II (específica para cada linha 116 

de pesquisa) serão ofertadas respectivamente no primeiro e no segundo semestre, 117 

sendo obrigatórias a todos os discentes, fazendo parte dos históricos escolares e 118 

não sendo consideradas como parte dos créditos obrigatórios. Em votação, a 119 

proposta foi aprovada por unanimidade. Item 5 - Proposta de alteração da prova 120 

escrita do processo seletivo: o coordenador comunicou à plenária quem tem 121 

recebido sugestões por parte de professores do programa sobre a possibilidade de 122 

alteração da prova escrita do processo seletivo do PPGEF e, em seguida, colocou o 123 

assunto em debate. O assunto foi amplamente debatido e surgiram algumas 124 

propostas. Foi consenso de todos que esta possível modificação da prova escrita 125 

deveria ser debatida entre todos os professores das linhas de pesquisa. Desta 126 

forma, o coordenador solicitou aos membros do colegiado que debatessem entre 127 

seus pares e que trouxessem propostas para deliberação na próxima reunião do 128 

colegiado. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 6 – 129 

Alteração do período de entrega da comprovação de suficiência em língua 130 

estrangeira moderna para os ingressos em 2020: o coordenador comunicou à 131 

plenária sobre a dificuldade de muitos candidatos prestarem exame de suficiência 132 

em língua estrangeira moderna, antes e durante o período de inscrições no processo 133 
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seletivo e que tal dificuldade implicava em muitas desistências nas inscrições, 134 

principalmente de candidatos de cidades do interior de várias partes do Brasil. O 135 

coordenador informou também que o Núcleo de Concursos da UFPR aplica a prova 136 

de suficiência em língua estrangeira moderna no segundo semestre, porém em 137 

período não coincidente com a fase de inscrições do processo seletivo. Após ampla 138 

discussão, ficou definido que, a partir do processo seletivo do PPGEF para ingresso 139 

em 2020, os candidatos não precisarão apresentar o comprovante de suficiência em 140 

língua estrangeira moderna no ato da inscrição, mas que os aprovados, 141 

necessariamente, terão que apresentar tal comprovação até o último dia de 142 

matrícula no programa, sendo uma condicionante para as suas respectivas 143 

matrículas sejam efetivadas. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 144 

Item 7- Proposta de aumento da produtividade dos docentes permanentes para 145 

2020: o coordenador comunicou aos presentes que, com base em análises de 146 

produtividade dos docentes e discentes do programa, foi constatada uma tendência 147 

de ligeira queda desde o ano de 2015, sendo necessário a tomada de medidas para 148 

se reverter tal situação. Como uma medida, o coordenador sugeriu que a pontuação 149 

mínima para que os professores permanentes tenham vagas de orientação nos 150 

processos seletivos, passe de 165 pontos para 220 pontos, a partir do processo 151 

seletivo 2020/2021. Por se tratar de um assunto polêmico, o coordenador solicitou 152 

aos representantes das linhas de pesquisa que levassem tal proposta aos colegas e 153 

que trouxessem sugestões para deliberação na próxima reunião do colegiado do 154 

programa. Item 8 – Convênio UFPR/UNALM:  o coordenador informou à plenária 155 

que a Universidade Federal do Paraná e a Universidad Nacional Agraria La Molina, 156 

do Peru, encontram-se em negociação para renovação do convênio de cooperação 157 

internacional entre as duas instituições firmado em outubro de 2014. O coordenador 158 

informou que, atualmente, o programa tem 12 discentes cursando doutorado e que 159 

os mesmos estão com dificuldades em defender suas teses no prazo regimental que 160 

se esgota em 31 de maio de 2019. Em função disso, a UNALM propôs uma cláusula 161 

na minuta do convênio de cooperação internacional para ampliação de dois anos no 162 

prazo para as defesas de teses dos discentes desta Universidade. Em discussão, foi 163 

consenso de todos que não era viável a concessão de tal prazo e que tal cláusula 164 

não poderia constar na minuta do convênio. O coordenador sugeriu que seja dado 165 

prazo a todos os discentes até 31 de novembro de 2019 para que os mesmos 166 
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apresentem suas versões para as correções e, aqueles que não apresentarem, 167 

estarão automaticamente jubilados do programa e, os que apresentarem suas 168 

versões, tenham prazo para apresentação da versão final e agendamento das 169 

defesas, até 31 de maio de 2020. Em votação, a proposta foi aprovada por 170 

unanimidade. Esgotada a pauta, o coordenador passou para a palavra livre. Palavra 171 

Livre: não havendo nenhum assunto na palavra livre, o coordenador agradeceu a 172 

presença de todos e deu por encerrada a sessão. 173 

 174 

  Curitiba, 5 de abril de 2019 175 

 176 
Prof. Márcio Pereira da Rocha 177 

Coordenador do PPGEF 178 


