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 4 
Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 secretário do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, 9 

os 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 (Titular – 12 

Manejo Florestal), Profa. Dagma Kratz (Titular – Silvicultura), e os representantes 13 

discentes, Mônica Moreno Gabira (Titular-Doutorado), Maycon Thuan Saturnino da 14 

Silva (Suplente-Doutorado) e Gabriel Mendes Santana (Titular-Mestrado). Dando 15 

início aos trabalhos, o coordenador passou à aprovação da ata da reunião de 17 de 16 

maio de 2019. Em votação a ata da reunião de 17 de maio de 2019 foi aprovada por 17 

unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para o item comunicações. 18 

Comunicações: o coordenador informou à plenária que poucos professores haviam 19 

enviado as traduções para inglês das ementas das disciplinas sob suas 20 

responsabilidades para inclusão no SIGA e solicitou aos representantes das linhas de 21 

pesquisas que cobrem de seus pares, o envio dessas ementas traduzidas o mais 22 

breve possível à coordenação. Em seguida, o coordenador manifestou à plenária sua 23 

satisfação pelos resultados observados sobre a produção bibliográfica dos docentes 24 

permanentes do programa, tendo em vista que 70% tiveram pontuação Qualis acima 25 

de 330 pontos, o que proporcionou um aumento significativo no volume de produção 26 

bibliográfica entre os anos 2016 a junho de 2019. Não havendo mais comunicações, 27 

o coordenador passou para a pauta. Pauta: Item 1 –Solicitação para cursar a 28 

disciplina de Seminários em modalidade especial pelos discentes Ana Carolina 29 

da Silva e Marcos Behling: o coordenador informou que os referidos discentes 30 

solicitaram cursar a disciplina Seminários na modalidade a distância devido os 31 

mesmos estarem neste ano, exercendo atividades fora de Curitiba, o que os 32 

impossibilita de cursarem presencialmente. Após ampla discussão, foi definido que 33 
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eles terão o ano de 2020 para cursar a referida disciplina, não sendo necessário a 34 

criação de uma disciplina a distância para uma pequena demanda. Em votação, foi 35 

negada por unanimidade a solicitação para cursar a disciplina de Seminários a 36 

distância. Item 2 – Estabelecimento de critérios e prioridades para concessão de 37 

auxílio financeiro aos discentes: o coordenador comunicou à plenária que, por 38 

demanda da representação discente, a necessidade de se estabelecer um mínimo de 39 

critérios para a concessão de auxílio financeiro os discentes do programa para maior 40 

clareza na aplicação dos recursos financeiros do programa. Após ampla discussão, 41 

foram estabelecidos os seguintes critérios de prioridades para concessão de auxílio 42 

financeiro: 1 - o discente deve estar em dia com todas as suas obrigações com o 43 

programa; 2 - auxílio financeiro para coleta de campo; 3 - participação em eventos 44 

com apresentação de trabalho de pesquisa aceita, sendo concedido o auxílio ao 45 

discente responsável pela apresentação; 4 – o discente que descumprir alguma de 46 

suas obrigações com o programa, ficará impedido de solicitar auxílio financeiro no ano 47 

em que for cometida a falta. Em votação, a proposta de critérios para concessão de 48 

auxílio financeiro aos discentes foi aprovada por unanimidade.  Item 3 – Definição da 49 

forma de correção das questões dissertativas da prova do processo seletivo 50 

para ingresso em 2020: o coordenador informou que, na fórmula do edital de seleção 51 

as questões dissertativas seriam computadas como certas ou erradas, ou seja, sem 52 

se considerar pontuação em decimais. O assunto foi posto em discussão e ficou 53 

definido que as questões dissertativas, seriam corrigidas considerando-se pontuações 54 

decimais, entre zero e um. Em votação, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de 55 

alteração da fórmula para cálculo da média da prova escrita no edital de seleção do 56 

PPGEF, para ingresso em março de 2020. Item 4 – Definição das vagas, por 57 

orientador, para o processo seletivo de 2019/2020: o coordenador informou que, 58 

com base nos critérios de pontuação por produção bibliográfica dos docentes para a 59 

definição das vagas para o processo seletivo, 70% dos mesmos obtiveram pontuação 60 

que permite o número máximo de vagas, não ultrapassando o limite de oito orientados. 61 

O coordenador explicou que no relatório Sucupira é necessário informar o número de 62 

vagas oferecidas no processo seletivo (para mestrado e para doutorado) e o número 63 

efetivo de matrículas e que para ingresso em 2019 foram ofertadas 105 vagas, entre 64 

mestrado e doutorado, sendo preenchidas aproximadamente 64% das mesmas. 65 
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Desta forma, seguindo os critérios de pontuação, o programa teria um potencial de 66 

153 vagas e, considerando-se um aproveitamento de 64%, o programa teria 67 

aproximadamente 55 vagas ociosas, o que não é benéfico ao programa. Após a 68 

explanação, o assunto foi posto em discussão e, após amplo debate ficou definido que 69 

os docentes com potencial de mais três vagas, poderiam ofertar, no máximo, três 70 

vagas, entre mestrado e doutorado. Em votação, foi aprovada, por unanimidade, o 71 

número máximo de três vagas para os docentes com potencial acima de três vagas.  72 

Item 5 – Definição dos anexos para o processo seletivo para ingresso em março 73 

de 2020: o coordenador apresentou à plenária os seis anexos que compõem o edital 74 

do processo seletivo para ingresso em março de 2020. Eles foram avaliados 75 

criteriosamente pelos presentes e, após os devidos ajustes e correções, foram 76 

colocados em votação e aprovados por unanimidade. Item 6 – Homologação das 77 

eleições para coordenador e vice coordenador e representantes discentes do 78 

programa: o coordenador leu a ata com o resultado das eleições para coordenador, 79 

vice coordenador e representantes discentes do programa, cuja comissão eleitoral foi 80 

formada pela Profa. Dagma Kratz, Servidor David Teixeira de Araújo e Representante 81 

Discente, Mônica Moreno Gabira. Para coordenador, foram inscritos o Prof. Antonio 82 

Carlos Batista (coordenador) e Ricardo Jorge Klitzke (vice coordenador) como chapa 83 

única. Para a representação discente foram inscritos os discentes Natália Saudade 84 

Aguiar e Fernanda Moura Fonseca Lucas (titular e suplente de mestrado) como chapa 85 

única e os discentes Rudson Silva Oliveira e Verônica Satomi Kazama (titular e 86 

suplente de doutorado) como chapa única. No pleito para coordenador e vice 87 

coordenador, votaram 46 discentes, sendo 45 votos favoráveis à chapa formada pelos 88 

professores Antonio Carlos Batista e Ricardo Jorge Klitzke e um voto em branco e 28 89 

professores, sendo 27 votos favoráveis à chapa formada pelos professores Antonio 90 

Carlos Batista e Ricardo Jorge Klitzke e um voto nulo. No pleito para representação 91 

discente, votaram 46 discentes, sendo os 46 votos favoráveis à chapa formada pelos 92 

discentes Natália Saudade Aguiar e Fernanda Moura Fonseca Lucas (titular e 93 

suplente de mestrado) e Rudson Silva Oliveira e Verônica Satomi Kazama (titular e 94 

suplente de doutorado). Como resultado, foram eleitos o Prof. Antonio Carlos Batista 95 

como novo coordenador do PPGEF, o Prof.  Ricardo Jorge Klitzke com novo vice 96 

coordenador e os discentes Natália Saudade Aguiar e Fernanda Moura Fonseca 97 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA FLORESTAL 

PPGEF  
 
Lucas (titular e suplente de mestrado) e Rudson Silva Oliveira e Verônica Satomi 98 

Kazama (titular e suplente de doutorado), como os novos representantes discentes do 99 

PPGEF. Em votação, foi homologada por unanimidade, a eleição para escolha dos 100 

novos coordenadores e representantes discentes do PPGEF. Esgotada a pauta, o 101 

coordenador passou para a palavra livre. Palavra Livre: o coordenador passou a 102 

palavra livre à plenária. Não havendo nenhuma manifestação, o coordenador tomou 103 

a palavra e comunicou à plenária a necessidade de se estabelecer uma norma para 104 

supervisão de pós-doutorado, explicando que não há nenhum critério para que um 105 

docente do programa seja supervisor de pós-doutorado, dando como exemplo, um 106 

mínimo de cinco orientações de doutorado concluídas. Havendo a concordância de 107 

todos, o coordenador comunicou à plenária que irá incluir na pauta da próxima reunião 108 

do colegiado, solicitando a todos que reflitam sobre o assunto para discussão e 109 

definição de uma norma. Não havendo mais assunto na palavra livre, o coordenador 110 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. 111 

 112 

  Curitiba, 28 de junho de 2019 113 

 114 
 115 
 116 
 117 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 118 
Coordenador do PPGEF 119 


