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 4 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2019, às nove horas e trinta minutos, reuniram-5 

se nas 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. Christopher Thomas Blum (Titular – 10 

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

Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Suplente – 12 

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

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

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

da Silva (Suplente) e de mestrado, João Francisco Labres dos Santos (Suplente). 16 

Inicialmente, o coordenador solicitou à plenária a inclusão de dois itens de pauta, 17 

sendo eles, “aprovação de questionários de projetos de pesquisas de discentes que 18 

precisam submeter ao Comitê de ética da UFPR” e oferta de disciplina Tópico Especial 19 

em Conservação da Natureza”. Havendo a concordância de todos, os itens foram 20 

incluídos na pauta. Dando início aos trabalhos, o coordenador passou à aprovação da 21 

ata da reunião de 22 de março de 2019. Em votação a ata da reunião de 22 de março 22 

de 2019 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para o 23 

item Comunicações. Comunicações: o coordenador informou à plenária sobre o 24 

seminário de  meio termo da CAPES que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro 25 

de 2019, o qual contará com a participação da equipe de avaliação e dos 26 

coordenadores e/ou representantes dos programas de pós-graduação em Ciências 27 

Agrárias. Nesta reunião serão debatidas as diretrizes de avaliação de área, sendo o 28 

fórum apropriado para o pleito de demandas e sugestões dos programas. O 29 

coordenador ressaltou a importância da participação do PPGEF nesta reunião e 30 

informou aos presentes que seu mandato, juntamente com Prof. Romano, se encera 31 

em meados de agosto e que é importante a antecipação da eleição da nova 32 

coordenação para o mês de junho, para que se tenha tempo hábil para solicitação de 33 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF  
 
recursos que viabilizem a participação do novo coordenador do PPGEF. Não havendo 34 

mais comunicações, o coordenador passou à pauta.   Pauta: Item 1 – Solicitação de 35 

trancamento de matrícula do discente Ernesto Augusto Garbe: o coordenador 36 

comunicou à plenária, na presença do discente Ernesto Augusto Garbe e de seus 37 

orientadores, Prof. Jorge Luis Monteiro de Matos e Prof. Delcio Pereira, que o referido 38 

discente não havia solicitado trancamento de matrícula até a data limite de 28 de 39 

fevereiro de 2019 e que, por determinação do colegiado, o discente teria que prestar 40 

esclarecimentos em reunião, acompanhado de um membro do comitê de orientação. 41 

O discente expôs alguns contratempos que houveram e que acabaram atrasando a 42 

conclusão de seu trabalho. O Prof. Jorge informou que, a princípio, o discente iria 43 

defender sua tese em prazo antecipado, mas que, devido algumas inconsistências a 44 

sua defesa foi adiada. O assunto foi posto em discussão e uma série de 45 

questionamentos dos membros do colegiado foram respondidos pelo discente. Após 46 

amplo debate, foi posto em votação a proposta de concessão de prazo ao discente 47 

Ernesto Augusto Garbe, até o dia 31 de maio de 2019, para entrega da versão final 48 

de sua tese juntamente com os demais requisitos necessários para o agendamento 49 

da defesa, sem direito a outra solicitação de trancamento e/ou prazo adicional, sendo 50 

aprovada por unanimidade. Item 2 – Critérios de punições pelo não cumprimento 51 

do regimento e normas do programa: o coordenador informou à plenária sobre os 52 

frequentes descumprimentos do regimento e das decisões colegiadas do PPGEF por 53 

parte de docentes e discentes, assunto já discutido na reunião plenária de 22 de março 54 

de 2019. Em seguida iniciou-se um pequeno debate sobre a necessidade de se 55 

estabelecer uma lista de faltas para posteriormente serem estabelecidos os critérios 56 

punitivos. Desta forma, foi consenso de todos, retirar o assunto em pauta e trazê-lo 57 

em outra oportunidade, com melhores subsídios para discussões e deliberações. 58 

Porém, foi consenso ente todos os presentes que os discentes que não cumpriram a 59 

Norma 1/2017 – PPGEF, no ano de 2018, deveriam ser convocados pela coordenação 60 

a comparecer, acompanhados de um membro do comitê de orientação, a prestar 61 

esclarecimentos em reunião do colegiado do PPGEF.  Item 3 – Aprovação de ajuste 62 

na ementa da disciplina Seminários II: o coordenador passou a palavra ao Prof. 63 

Christopher que esclareceu à plenária a sobreposição de ementas das disciplinas 64 

Seminários I e Seminários II e que era necessário um ajuste da ementa da disciplina 65 
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Seminários II. O Prof. Christopher apresentou aos presentes uma proposta elaborada 66 

por ele, a qual foi amplamente discutida. Após o debate, foi aprovado, por 67 

unanimidade, o ajuste da ementa da disciplina Seminários II.  Item 4 - Definição da 68 

prova escrita para seleção dos ingressos no programa em março de 2020: o 69 

coordenador colocou o assunto em discussão e solicitou aos presentes que 70 

apresentassem as sugestões, previamente debatidas entre seus pares, nas 71 

respectivas linhas de pesquisas. Em seguida, diante da complexidade do assunto, 72 

iniciou-se um amplo debate entre os presentes e foram apresentadas variadas 73 

sugestões. Desta forma, foi consenso entre os presentes que a formatação da prova 74 

fosse votada por itens, visando facilitar o entendimento dos assuntos votados. 75 

Primeiramente, foi posto em votação a obrigatoriedade da prova. Em votação, foi 76 

aprovada a aplicação de prova no processo seletivo para ingresso no PPGEF, com 77 

seis votos a favor e um voto contrário da representante da linha de pesquisa 78 

Silvicultura. O segundo item a ser votado foi a constituição da prova, objetiva, 79 

dissertativa ou mista. Em votação, foi aprovada a constituição de prova mista, com 80 

questões objetivas e dissertativas, com seis votos a favor e um voto contrário. Em 81 

seguida foi posto em discussão o terceiro item, se a prova seria a mesma para os 82 

níveis mestrado e doutorado. Em votação, foi aprovado por quatro votos a favor e três 83 

votos contrários que a prova será diferente para os níveis mestrado e doutorado. 84 

Diante da adiantada hora, o coordenador sugeriu que a sessão fosse suspensa até o 85 

dia 3 de maio de 2019. Havendo a concordância de todos, a sessão foi suspensa às 86 

onze horas e cinquenta e sete minutos. Aos três dia do mês de maio de 2019, às nove 87 

horas e trinta minutos, foi retomada a reunião plenária do PPGEF, a qual teve início 88 

no dia 26 de abril de 2019. Aberta a sessão, o coordenador retomou o Item 4 - 89 

Definição da prova escrita para seleção dos ingressos no programa em março 90 

de 2020: o quarto item que foi posto em votação tratava sobre os conteúdos das 91 

questões, se estas seriam gerais e/ou específicas e quais as suas proporcionalidades 92 

na composição final da nota. Após ampla discussão, foi colocada em votação a 93 

proposta de prova contendo questões gerais de engenharia florestal e questões 94 

específicas para cada linha de pesquisa, sendo que as questões gerais equivaleriam 95 

a 40% da nota final da prova e as questões específicas das linhas de pesquisas 96 

equivaleriam a 60% da composição final da nota da prova. Em votação, a proposta foi 97 
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aprovada por unanimidade.  O quinto item de discussão foi sobre o número de 98 

questões da prova. Após amplo debate foi sugerida para votação a proposta de 99 

constituição da prova com 15 questões gerais de engenharia florestal, sendo três 100 

questões de cada linha de pesquisa e 10 questões específicas das linhas de pesquisa, 101 

sendo que cinco delas devem ser dissertativas. Em votação, a proposta foi aprovada 102 

por unanimidade. Resumindo, o colegiado do PPGEF aprovou as seguintes alterações 103 

na prova do processo seletivo para ingresso em março de 2020: obrigatoriedade de 104 

prova mantida, composta de questões objetivas e dissertativas, com conteúdo 105 

diferenciado para mestrado e doutorado, composta de quinze questões objetivas 106 

gerais de engenharia florestal (com peso de 40% na composição da nota final), sendo 107 

três questões de cada linha de pesquisa  e dez questões específicas por linha de 108 

pesquisa (com peso de 60% na composição da nota final), das quais cinco objetivas 109 

e cinco dissertativas.   Item 5 – Aprovação de questionários dos projetos de 110 

pesquisas dos discentes Eduarda Ximenes Dantas, Heitor Renan Ferreira e 111 

Juliane Nesi: o coordenador comunicou à plenária que os referidos discentes, em 112 

seus respectivos projetos de pesquisa de mestrado, definiram como um dos métodos 113 

de suas pesquisas, a aplicação de questionários, os quais precisam ser submetidos à 114 

Comissão de Ética da UFPR, porém, sendo necessária a prévia aprovação do 115 

Colegiado do PPGEF. O assunto foi colocado em análise e em seguida, submetido a 116 

votação. Em votação, os questionários da Discente Eduarda Ximenes Dantas (projeto 117 

de pesquisa “Avaliação Quali-quantitativa de Copernicia Prunifera (ARECACEAE) 118 

Utilizada na Arborização Urbana de Natal e Parnamirim, RN), Heitor Renan Ferreira 119 

(projeto de pesquisa “Análise das Ocorrências de Incêndios em Vegetação, no 120 

Período de 2011 a 2015, nos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba-PR”) e 121 

Juliane Nesi (projeto de pesquisa “Arborização Urbana de Guarapuava, Paraná”, sub-122 

projeto de pesquisa “Percepção Ambiental: os benefícios e a manutenção das árvores 123 

públicas em Guarapuava, Paraná”) foram aprovados por unanimidade. Item 6 - 124 

Alteração do índice mínimo de produtividade dos docentes permanentes e 125 

colaboradores a partir de junho de 2020: de acordo com o entendimento da reunião 126 

anterior do colegiado do PPGEF, os representantes das linhas de pesquisas iriam 127 

consultar seus pares e trazer a referida proposta, com ou sem alterações, para 128 

definição e votação em plenária. Após amplo debate, a proposta definida foi de que 129 
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os docentes permanentes com direito a vagas de orientação a partir de março de 130 

2021, tenham uma produção de pontuação Qualis X 100 de, no mínimo, 585 pontos 131 

num interstício dos últimos três anos e meio, sendo que os currículos serão levantados 132 

no dia 15 de junho de 2020. Dos 585 pontos necessários, pelo menos três artigos 133 

deverão ser de Qualis B1 ou superior e não serão computados artigos Qualis B4 e B5. 134 

Para professores colaboradores será necessário uma produção de 300 pontos no 135 

mesmo interstício, sendo computados artigos Qualis A1, A2, B1, B2 e B3. Havendo a 136 

concordância de todos, a proposta ficou de ser discutida na próxima reunião ordinária 137 

do colegiado. Item 7 - Oferta da disciplina tópico especial “Poda em árvores – 138 

aspectos fisiológicos, estéticos e técnicos”: o coordenador apresentou à plenária 139 

a referida disciplina de tópico especial da linha de pesquisa Conservação da Natureza, 140 

com carga horária de 15 horas teóricas e 15 horas práticas, num total de dois créditos, 141 

sob responsabilidade da Profa. Daniela Biondi Batista. O assunto entrou em discussão 142 

e em seguida, colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade, a disciplina 143 

tópico especial “Poda em árvores – aspectos fisiológicos, estéticos e técnicos”. 144 

Esgotada a pauta, o coordenador passou para a palavra livre. Palavra Livre: o 145 

coordenador comunicou a plenária sobre a defesa de sua orientada, Gisele Gimenes 146 

Brochini, a qual será realizada no dia 24 de maio de 2019. O coordenador informou 147 

ainda que a referida discente teve seu prazo para defesa esgotado em 28 de fevereiro 148 

de 2019, mas que a referida discente havia apresentado um relatório médico sobre 149 

problemas de saúde em 2018 e que teria direito de prazo. Porém, por se tratar de 150 

orientada do coordenador, este achou prudente informar ao colegiado. A 151 

representante discente de doutorado, Mônica Moreno Gabira, informou aos presentes 152 

sua preocupação sobre a distribuição de auxílios aos discentes para participação em 153 

eventos e que nem todos tinham conhecimento dessa possibilidade. O coordenador 154 

informou que os auxílios eram escassos, mas que havia a necessidade de se estudar 155 

uma normatização de critérios para a concessão desses recursos. Por não ser 156 

assunto de pauta, o coordenador se comprometeu a colocar na pauta da próxima 157 

reunião ordinária do colegiado. Não havendo mais assunto na palavra livre, o 158 

coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. 159 

  Curitiba, 3 de maio de 2019 160 

Prof. Márcio Pereira da Rocha - Coordenador do PPGEF 161 


