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 4 
Aos dezessete dias do mês de maio 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 (Titular -  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). Inicialmente, o coordenador solicitou à plenária a inclusão de um 16 

item de pauta, sendo “prorrogação de prazo para trancamento de matrícula dos 17 

discente de doutorado Myrcia Minatti e Rodrigo Medeiros Ribeiro” e alteração de 18 

ordem do segundo item de pauta, “aprovação do novo regimento do programa” para 19 

último item de pauta.  Havendo a concordância de todos, foram feitas as alterações 20 

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

reunião de 26 de abril de 2019. Em votação a ata da reunião de 26 de abril de 2019 22 

foi aprovada por unanimidade. Não havendo comunicações, o coordenador passou 23 

para a pauta. Pauta: Item 1 – Esclarecimentos ao Colegiado dos discentes 24 

Dyeison Cesar Mlenek, Andreia Taborda dos Santos, Flavio Roberto Stefanello, 25 

Ganzalo Xavier Olivares Flores e Mayte Sampaio Cesário da Silva Sestrem: por 26 

determinação do colegiado, os referidos discentes foram convocados, acompanhados 27 

de um dos membros do comitê de orientação, a prestar esclarecimentos pelo não 28 

cumprimento da Norma 1/2017-PPGEF, que regulamenta a obrigatoriedade de 29 

submissão de manuscritos por parte dos discentes. O discente Gonzalo Xavier 30 

Olivares Flores, não compareceu à convocatória. Os demais discentes foram ouvidos, 31 

juntamente com seus orientadores e, após as arguições, foi solicitado que se 32 

retirassem para as deliberações da plenária. A discente Andreia Taborda, apresentou 33 
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a submissão após o prazo estabelecido pelo calendário do PPGEF, datada do mês de 34 

março de 2019, a qual foi aceita, porém, ficando registrado o descumprimento da 35 

norma por atraso na submissão do manuscrito. Aos discentes Dyeison Cesar Mlenek, 36 

Flavio Roberto Stefanello e Mayte Sampaio Cesário da Silva Sestrem foi concedido 37 

prazo para apresentação de submissão do manuscrito até o dia 19 de agosto de 2019, 38 

não ficando os mesmos isentos da outra submissão prevista para 2019, cujo prazo se 39 

encerra no dia 20 de dezembro de 2019. Também fica registrado o descumprimento 40 

da norma 1/2017 pelos referidos discentes.   Item 2 – Aprovação do Edital de 41 

Seleção para o processo seletivo 2019/2020: o coordenador apresentou à plenária 42 

minuta do edital de seleção com as devidas alterações propostas pelo colegiado do 43 

programa para análise e aprovação. A minuta do edital foi revisada conjuntamente por 44 

todos os membros do colegiado e, após as devidas correções, foi colocada em 45 

votação, sendo aprovado o novo Edital de Seleção do Programa de Pós-Graduação 46 

em Engenharia Florestal por unanimidade.  Item 3 – Definição da data para entrega 47 

das questões e bibliografia do processo seletivo para ingresso em março de 48 

2020: o coordenador comunicou à plenária sobre a dificuldade em se elaborar uma 49 

prova para o processo seletivo do programa, enfatizando os recorrentes atrasos na 50 

entrega das questões, por parte dos representantes das linhas de pesquisa, nas 51 

edições anteriores e que tal fato, prejudica na elaboração e revisão da prova.   O 52 

coordenador alertou à plenária que, pela nova configuração da prova, aprovada pelo 53 

colegiado do programa, serão necessários 10 diferentes tipos de provas, sendo cinco 54 

para mestrado e cinco para doutorado. O assunto foi posto em discussão e, após 55 

amplo debate, foi elaborada a seguinte proposta para votação: cada docente, 56 

permanente ou colaborador, deverá enviar ao seu respectivo representante de linha 57 

de pesquisa, quatro questões: uma questão objetiva (múltipla escolha) para a prova a 58 

ser aplicada aos candidatos de mestrado, uma questão objetiva (múltipla escolha) 59 

para a prova a ser aplicada aos candidatos de doutorado, uma questão dissertativa 60 

para a prova a ser aplicada aos candidatos de mestrado e uma questão dissertativa 61 

para a prova a ser aplicada aos candidatos de doutorado; o envio das questões é de 62 

caráter obrigatório para todos os docentes (permanente ou colaborador), sendo que 63 

os inadimplentes correm o risco de descredenciamento do programa; e a data limite 64 

para envio das questões para a coordenação é o dia 30 de junho de 2019. Em votação, 65 
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a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 4 - Definição da pontuação mínima 66 

dos docentes para a distribuição de vagas para o processo seletivo do PPGEF 67 

para ingresso em 2021: o assunto foi colocado em discussão, sendo que cada 68 

representante apresentou proposta previamente discutida entre seus pares. Após 69 

amplo debate, foi definida a proposta, baseada no Qualis CAPES, de mínimo de 195 70 

pontos para direito a duas vagas, 196 a 265 pontos para direito a três vagas, 266 a 71 

335 pontos para direito a quatro vagas e acima de 335 pontos ou três publicações 72 

com Qualis A1, direito ao número máximo de vagas do docente. Em votação, a 73 

proposta foi aprovada por unanimidade.  Item 5 – Prorrogação de trancamento de 74 

matrícula dos discentes de Doutorado Myrcia Minatti e Rodrigo Medeiros 75 

Ribeiro: o coordenador apresentou à plenária as devidas justificativas dos discentes 76 

e colocou o assunto em discussão. Após o debate e ponderadas as respectivas 77 

justificativas, bem como o estágio avançado das pesquisas dos discentes, foi colocada 78 

em votação a proposta de conceder prorrogação de trancamento aos discentes até o 79 

dia 31 de agosto de 2019, data limite para entrega das versões finais das teses e 80 

agendamento das respectivas defesas.  Em votação, a proposta foi aprovada por 81 

unanimidade. Diante da avançada hora, o coordenador sugeriu à plenária suspender 82 

a reunião. Com a aprovação de todos a reunião foi suspensa. Aos trinta e um dias do 83 

mês de maio de 2019, com a presença do coordenador do PPGEF, Prof. Márcio 84 

Pereira da Rocha, o secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os 85 

representantes de linhas de pesquisa, Prof. Christopher Thomas Blum (Titular – 86 

Conservação da Natureza), Prof. Vitor Afonso Hoeflich (Titular -  Economia, 87 

Administração, Legislação e Política Florestal), Prof. Julio Eduardo Arce (Suplente – 88 

Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), Prof. Dimas Agostinho 89 

da Silva (Titular – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) e os representantes 90 

discentes de doutorado, Maycon Thuan Saturnino da Silva (Suplente) e de mestrado, 91 

Gabriel Mendes Santana (Titular), foi reiniciada a reunião, partindo-se diretamente ao 92 

último item de pauta. Item 6 – Aprovação do novo regimento interno do PPGEF: a 93 

leitura da minuta do novo regimento foi acompanhada minuciosamente por todos os 94 

membros do colegiado, sendo realizadas as devidas alterações, inclusões, 95 

supressões e correções. Ao final do criterioso acompanhamento, chegou-se à versão 96 

final, que em votação, foi aprovada por unanimidade, com a ressalva de possíveis 97 
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alterações por parte da PRPPG. Esgotada a pauta, o coordenador passou para a 98 

palavra livre. Palavra Livre: o coordenador passou a palavra livre à plenária, onde o 99 

Professor Vitor Afonso Hoeflich informou que participa do Movimento Pró-Paraná, 100 

associado à Associação Comercial do Paraná e que neste fórum existe a oportunidade 101 

de espaço para que a UFPR possa informar à sociedade suas ações em prol do 102 

desenvolvimento econômico e social do País. O Professor completou que a 103 

Universidade, como um todo, tem dificuldades de comunicação com a sociedade. 104 

Desta forma, o Professor Vitor informou aos presentes que gostaria da colaboração 105 

da plenária para a elaboração de comunicados e/ou apresentações sobre as ações 106 

do PPGEF em prol do desenvolvimento social e econômico do País. O Coordenador 107 

informou ao Professor Vitor que irá elaborar um breve relato sobre as atividades de 108 

pesquisa e extensão realizadas pelo programa para apresentação no referido fórum. 109 

Não havendo mais assunto na palavra livre, o coordenador agradeceu a presença de 110 

todos e deu por encerrada a sessão. 111 

 112 

  Curitiba, 31 de maio de 2019 113 

 114 
Prof. Márcio Pereira da Rocha 115 

Coordenador do PPGEF 116 


