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 4 
Aos nove dias do mês de agosto 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 vice coordenador, Prof. Romano Timofeiczyk Junior, o secretário 9 

do PPGEF, Reinaldo Mendes de Souza, os representantes de linhas de pesquisa, 10 

Prof. Antonio Carlos Batista (suplente – Conservação da Natureza), Prof. Julio 11 

Eduardo Arce (titular – Manejo Florestal), Prof. Sebastião do Amaral Machado 12 

suplente – Conservação da Natureza), Profa. Dagma Kratz (titular – Silvicultura), e os 13 

representantes discentes, Mônica Moreno Gabira (titular-Doutorado) e João Francisco 14 

Labres dos Santos (suplente-Mestrado). Como convidados, também participaram da 15 

reunião, o novo vice coordenador, Prof. Ricardo Jorge Klitzke e os novos 16 

representantes discentes, Natália Saudade Aguiar e Fernanda Moura Fonseca Lucas 17 

(titular e suplente de mestrado) e Rudson Silva Oliveira (titular de doutorado). Dando 18 

início aos trabalhos, o coordenador passou à aprovação da ata da reunião de 28 de 19 

junho de 2019. Em votação a ata da reunião de 28 de junho de 2019 foi aprovada por 20 

unanimidade. Em seguida, o coordenador passou para o item comunicações. 21 

Comunicações: não havendo inscrições para comunicações, o coordenador passou 22 

para a pauta. Pauta: Item 1 –Solicitação do Prof. Vsévolod Mymrin para 23 

participação como professor visitante no programa: o coordenador apresentou à 24 

plenária a carta de solicitação do Prof. Vsévolod Mymrin, bem como o seu currículo e 25 

colocou o assunto em discussão. O coordenador informou que o perfil de pesquisa do 26 

referido professor não tem muita relação com as linhas do programa e que se 27 

aproxima da linha de pesquisa Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais, porém, 28 

em função do período de férias, não foi possível encaminhar o currículo do Prof. 29 

Vsévolod Mymrin ao Prof. Dimas. Em função disso, o Prof. Dimas solicitou vistas ao 30 

processo para avaliação e consulta aos seus pares. Desta forma, a discussão e 31 

deliberação sobre o pedido do Prof. Vsévolod Mymrin ficou para a próxima reunião do 32 

colegiado.  Item 2 – Indicação dos novos representantes das linhas de pesquisa: 33 
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o coordenador solicitou que cada representante apresentasse à plenária as indicações 34 

dos novos representantes das linhas de pesquisa que comporão o novo colegiado.  35 

Na linha de pesquisa Conservação da Natureza foram indicados o Prof. Alexandre 36 

França Tetto (titular) e Christopher Thomas Blum (suplente); na linha de pesquisa 37 

Economia, Administração, Legislação e Política Florestal foram indicados o Prof. 38 

Romano Timofeiczyk Junior (titular) e Vitor Afonso Hoeflich (suplente); na linha de 39 

pesquisa Manejo Florestal foram indicados a Profa. Ana Paula Dalla Corte (titular) e 40 

prof. Allan Libanio Pelissari (suplente); na linha de pesquisa Silvicultura foram 41 

indicados o Prof. Diego Tyszka Martinez (titular) e Dagma Kratz (suplente); na linha 42 

de pesquisa Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais foram indicados a Profa. 43 

Rosilani Trianoski (titular) e Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori (suplente). Em 44 

votação, foi aprovada por unanimidade a indicação dos novos representantes das 45 

linhas de pesquisa que comporão o colegiado do programa no período 2019/2021.  46 

Item 3 – Requalificação dos professores Jorge Luis Monteiro de Matos e Nelson 47 

Yoshihiro Nakajima: o coordenador informou à plenária que, de acordo com as 48 

definições do colegiado sobre os critérios de pontuação dos professores, os referidos 49 

professores deveriam ser requalificados como docentes colaboradores do programa 50 

e que poderiam manter suas orientações até 31 de dezembro de 2019. O coordenador 51 

informou também que, com o início do novo quadriênio a partir de 2020, os 52 

professores podem retornar à condição de docentes permanentes, caso atinjam a 53 

pontuação de produção científica mínima, estabelecida pelo colegiado. Caso os 54 

professores não atinjam tal pontuação, deverão passar suas orientações, a partir de 55 

2020 para outros docentes permanentes do programa. O assunto foi posto em 56 

discussão e após amplo debate foi colocada a proposta de requalificação dos 57 

professores Jorge Luis Monteiro de Matos e Nelson Yoshihiro Nakajima à condição 58 

de docentes colaboradores do programa, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 59 

4 – Definição do calendário acadêmico do PPGEF para o ano de 2020: com a 60 

participação de todos os presentes, as principais datas do calendário acadêmico do 61 

programa foram debatidas e definidas. Encerradas as discussões, foi posto em 62 

votação o calendário acadêmico do PPGEF para o ano letivo de 2020, o qual foi 63 

aprovado por unanimidade.  Item 5 – Solicitação de trancamento e matrícula do 64 

discente Marcelo Langer: o coordenador solicitou ao Prof. Dimas, orientador do 65 
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referido discente que apresentasse à plenária as justificativas para tal solicitação. O 66 

Prof. Dimas informou que a pesquisa do discente estava em fase final, porém, sendo 67 

necessário um tempo a mais para não prejudicar a qualidade da pesquisa. O assunto 68 

foi posto em discussão e em seguida foi colocada em votação a proposta de conceder 69 

ao discente Marcelo Langer, trancamento de sua matrícula por 90 dias, a qual foi 70 

aprovada por unanimidade.  Esgotada a pauta, o coordenador passou para a palavra 71 

livre. Palavra Livre: o coordenador tomou a palavra e informou à plenária que esta 72 

era a última reunião do colegiado que ele participava e agradeceu muito o grande 73 

apoio que sempre teve do colegiado durante sua gestão, informando que seu esforço 74 

e do vice coordenador sempre foi de propor ações para a melhoria do programa. Em 75 

seguida, o vice coordenador, Prof. Romano também agradeceu a todos enaltecendo 76 

a dinâmica e apoio do colegiado em todas as tomadas de decisões. Em seguida, o 77 

Prof. Julio elogiou a gestão e enalteceu o apoio que o colegiado sempre deu aos 78 

coordenadores e que, num determinado momento da gestão, na tomada de decisões 79 

difíceis, o colegiado passou a ser mais coeso ainda. Com a palavra, O Prof. Sebastião 80 

elogiou os coordenadores, ressaltando os avanços do programa no período.  Não 81 

havendo mais assunto na palavra livre, o coordenador agradeceu a presença de todos 82 

e deu por encerrada a sessão. 83 

 84 

  Curitiba, 9 de agosto de 2019 85 
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Prof. Márcio Pereira da Rocha 90 
Coordenador do PPGEF 91 


