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Reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, 
realizada de forma remota no dia 08 de maio de 2020, (sexta-feira) às 9:30 horas, através 
do aplicativo Zoom, link: 
https://us02web.zoom.us/j/89928038156?pwd=ZE1wS2MvWUtRS0F3RjVZdk02UEdadz09 
ID da reunião: 899 2803 8156 , Senha: 863796. 
Lista dos presentes: Alexandre França Tetto, Ana Paula Dalla Corte, Diego Tyszka Marinez, 
Fernanda Moura Fonseca Lucas, Romano Timofeiczyk Junior, Rosilani Trianoski, Rudson 
Silva Oliveira, Antonio Carlos Batista e Ricardo Jorge Klitzke. 
O coordenador deu início à reunião lendo a pauta e solicitando aos presentes se havia 
inserção de assuntos para a pauta. Não havendo inserção, o coordenador passou a relatar as 
comunicações: 
- O relatório Sucupira deverá ser entregue em 05 de junho de 2020. 
- O professor Romano informou que o professor Garzel substitui o professor Vitor na 
suplência da linha de pesquisa de Economia e Política Florestal. 
- O Rudson, representante dos alunos, fez uma apresentação sobre o resultado de um 
questionário realizado com os alunos do PPGEF sobre a situação da pandemia: Dos 119 
formulários respondidos, 63% dos alunos continuam em Curitiba, 35% precisarão de tempo 
extra e 54% ainda não tem certeza se será necessário. A maioria absoluta tem computador 
próprio (99%) e acesso a internet para viabilizar as atividades, e 55% acreditam que as 
disciplinas devem continuar. O relatório completo com os resultados serão encaminhados 
para o colegiado. Encerradas as comunicações, o coordenador deu início à discussão da 
Pauta:  
1. Prazo limite para defesas de mestrado e doutorado de alunos com prazo vencido em 
fevereiro de 2020 - Os alunos relacionados a seguir estão com prazo limite para defesas de 
mestrado e doutorado, vencido em fevereiro de 2020: Allan Deyvid Pereira da Silva, Amarildo 
Hersen, Bruna Kovalsyki, Carlos Chuquicaja Segura, Daiane Cristina Dall`Agnol Ceni, 
Dyeison Cesar Mlenek, Eraldo Antonio Bonfatti Júnior, Florencio Teodoro Trujillo Cuellar, 
Francisco Costa Júnior, Graciela Egoavil Cueva Galvez, Jader Nunes Cachoeira, Jéssica 
Oneda da Silva, Jorge Danilo Zea Camaño, Jorge Mario Chávez Salas, Julio Cesar 
Canchucaja Rojas, Keila Corrêa Bittencourt, Linéia Roberta Zen, Lisandra Maria Alves Matos, 
Luis Shuseki Yoza Yoza, Manoela Mendes Duarte, Marcelo Langer, Marco Antônio Dias 
Machado, Marcos Behling, Mariana Ferraz de Oliveira, Maurício Shoji Seki, Milciades 
Leónidas Miguel Castro, Milo Bozovich Granados, Moisés Pascual Acevedo Mallque, Neuceli 
Aparecida Klechowicz, Renata Paschoal da Silva Sousa, Sandra Lucia Soares Mayer, 
Tamires de Almeida Sfeir, Thiago Souza da Rosa, Victor Gonçalves Cremonez, Vinícius Rosa 
Schweitzer, Vitor Hugo Aranda Ferreira Silva, Walderson Klitzke, Zilda Romanovski. Após 
discussões e posicionamentos dos membros do colegiado, foi aprovado por unanimidade que 
os alunos que não defenderam seus trabalhos de conclusão até 28 de fevereiro de 2020, cuja 
prorrogação já havia sido aprovada até 31 de maio de 2020, terão esse prazo prorrogado até 
31 de agosto de 2020 conforme Art. 9º da portaria nº 55, de 29 de abril de 2020. 
2. Quanto aos alunos com data limite para defesa das teses/dissertações em 28 de 
fevereiro de 2021 (portaria nº 55, de 29 de abril de 2020) e que tenham problema justificável 
com o desenvolvimento da dissertação/tese, poderão ter prorrogação de prazo com 
permanência de bolsa, a critério do Colegiado do Programa, conforme a portaria nº 55, de 29 
de abril de 2020. 
3. Regulamentação de defesas e qualificações remotas: 
Para agendamento e solicitação das defesas de teses, dissertações e exames de 
qualificações de forma remota, o colegiado aprovou por unanimidade que toda a 
documentação deve ser encaminhada via SIGA - lista dos membros da banca com dados 
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pessoais de cada um, exame de qualificação e comprovação dos artigos publicados com o 
comitê orientador. O presidente da banca deverá se responsabilizar para cadastrar todos os 
membros da banca no SIGA para que a ata digital possa ser gerada para posterior assinatura. 
4. RESOLUÇÃO Nº 43/2020-CEPE, DE 04 DE MAIO DE 2020: 
O coordenador colocou em discussão a resolução 43/2020 que institui, em caráter 
excepcional, período especial para os cursos de pós-graduação (stricto e lato sensu) da 
UFPR no ano de 2020, em razão das medidas de enfrentamento da pandemia.  
As defesas e exames de qualificação poderão ser realizados de forma remota e as normas já 
foram aprovadas no item anterior. 
Quanto às aulas remotas, recomenda-se retomar as disciplinas iniciadas em março de 2020 a 
partir da próxima semana (11/05), desde que haja anuência entre professor e alunos da 
respectiva disciplina, podendo ser ministrado o conteúdo que for possível ser executado 
remotamente e, a parte de campo/laboratório deverá ser ministrada quando houver o retorno 
das atividades presenciais. Deve-se tomar o cuidado de registrar o “aceite” dos alunos de 
alguma forma (e-mail, por exemplo). Se a maioria concordar, é possível reiniciar as aulas 
dessa maneira e, caso algum aluno tenha impedimento de cursar remotamente, terá o direito 
de pedir o cancelamento da disciplina. 
5. Normas excepcionais para processo seletivo 2021.   
O coordenador colocou para discussão as normas do processo seletivo 2021 para ingresso 
no PPGEF. O colegiado estabeleceu por unanimidade o prazo limite de 31 de maio de 2020 
para atualização do “Currículo Lattes” para os professores que pretendem ofertar vagas no 
programa para o próximo ano. A pontuação mínima do currículo exigida para o professor estar 
apto a receber vagas foi definida na reunião do colegiado no dia 26 de março de 2019, como 
sendo de 195 pontos (média dos 3 últimos anos). Devido ao isolamento social imposto para 
conter a pandemia do COVID 19, é inviável a realização da prova escrita presencial, e, 
portanto, a coordenação propôs que a seleção deste ano seja baseada apenas nas demais 
formas de avaliação já estabelecidas nas normas de seleção vigentes: análise do currículo, 
análise da proposta de projeto e da entrevista de cada candidato. A proposta foi aprovada por 
unanimidade pelos membros presentes. Com relação ao número de vagas por professor foi 
proposta a criação de 3 classes (Produção Baixa, Média e Alta) que serão estabelecidas após 
avaliação dos currículos dos professores do programa. Esgotada a pauta, o coordenador 
agradeceu a atenção dos membros do colegiado e encerrou a sessão que eu, Reinaldo 
Mendes de Souza, secretário do PPGEF redigi e assino a seguir  
 
Curitiba, 18 de maio de 2020. 
 


