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1 - Histórico

Campus de Paranaguá - Coordenação: Prof. Dr. Rafael Metri

A presente proposta está sendo apresentada pela primeira vez aos conselhos superiores e o
mérito do presente curso (adequação e qualificação da proposta e do corpo docente) foi
avaliado por Parecerista Ad Hoc.
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2 - Análise

Em vista do exposto, apresenta-se as seguintes considerações:

a) A proposta atende às metas dispostas no PDI da Unespar quanto à criação de cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu, bem como à recomendação do Conselho Estadual de Educação
para o credenciamento da Unespar.

b) A proposta apresenta alguns problemas de acentuação e de pontuação. Em virtude disso,
recomenda-se a revisão do texto por um profissional de Língua Portuguesa. Recomenda-se,
ainda, a alteração do termo “Câmpus” para “Campi”.

c) A caracterização da proposta está bem fundamentada teoricamente, demonstrando a
importância do curso para a discussão sobre a preservação dos ambientes litorâneos e
insulares.

d) A contextualização regional apresenta de forma contundente a importância da proposta
para o litoral do Paraná.

e) A contextualização e a caracterização do curso estão expostas de maneira clara,
justificando a necessidade de um curso de mestrado na área de ciências ambientais na região.

f) O perfil do egresso evidencia a preocupação em formar pesquisadores qualificados na área
de Ciências Ambientais.

g) A infraestrutura do espaço como um todo e, principalmente, dos laboratórios, são
excelentes para o desenvolvimento das pesquisas.

h) As ementas das disciplinas estão de acordo com os objetivos da proposta e apresentam
consistência em relação às linhas de pesquisa. As ementas apresentam, ainda, um referencial
bibliográfico atualizado e condizente com o conteúdo proposto.

i) O corpo docente apresenta produção científica consistente, que converge com as linhas de
pesquisa do curso, atendendo os critérios estabelecidos pelo Documento de Área da CAPES.
Recomenda-se, apenas, que na descrição da produção científica do corpo docente, as
referências sejam adequadas às normas da ABNT.

j) Os projetos de pesquisa convergem com a concepção central do curso e com as linhas de
pesquisa. Muitos deles financiados por órgãos de fomento. Além disso, há um projeto
estruturante do curso: “O Meio Ambiente Costeiro do Paraná”, no qual participam todos os
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docentes do programa.

3 - Parecer

Diante dos aspectos apontados e atendendo-se as recomendações aqui elencadas e as
recomendações do parecerista ad hoc, somos de parecer favorável ao encaminhamento da
proposta ao COU e, posteriormente à avaliação da CAPES.

_____________________________________
Prof. Dr. Moacir Dalla Palma

Relator


