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1 - Histórico

Encaminhou-se para parecer desta câmara de pesquisa a proposta de criação do programa
de pós-graduação stricto sensu de Ciências Ambientais, a ser sediado no campus
Paranaguá. Dita proposta já havia sido objeto de análise no ano de 2018 por esta mesma
câmara, da qual emanaram-se pareceres elencando elementos que necessitavam de
revisão. Aproximadamente um ano depois, esta câmara procede a nova análise do
documento da proposta e emissão do parecer que abaixo segue.

2 – Análise

Trata-se de reapresentação de proposta de abertura de pós-graduação stricto sensu. Analisada
a proposta e seus documentos anexos, confrontou-se a sua nova apresentação com os
pareceres emanados anteriormente por esta câmara. Verificou-se que dados e descrições
foram atualizados em sua forma e conteúdo, conforme demandado pelos relatores em 2018.
Por fazer ainda ficou a revisão textual, estando o texto ainda a apresentar problemas de
redação no uso de pronomes, concordâncias e advérbios, assim como conformar a
apresentação de bibliografias à NBR6023/2018. No item 9.5, atende-se parcialmente a
parecer anterior desta câmara, o qual prescrevia dispor informação pontual e precisa acerca
da qualificação da produção do corpo docente da proposta; ainda que em parágrafo
introdutório se faça uma menção em médias de produção nos estratos superiores
qualis/capes, na apresentação tabulada da produção docente não há coluna indicando as
produções por estrato. Deve-se observar a formatação das tabelas apresentadas, de forma a
não ficarem palavras-título de colunas com uma letra em linha inferior, como se constata no
documento. À parte desses senões, nota-se o trabalho sobre o texto da proposta para
conformá-la ao demandado anteriormente pelos relatores desta câmara.
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3 - Parecer

Considerando o acima exposto, esta câmara é de parecer favorável ao prosseguimento dos
trâmites necessários à apresentação da proposta às instâncias pertinentes, desde que
atendidas as questões levantadas. Outrossim, devem-se destacar o trabalho e dedicação
espelhados no texto da proposta.

Parecer emitido em 19 de maio de 2019

Enrique Nuesch
Relator


