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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 52° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
FLORESTAL (CIFLOR) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA
EXTRAORDINÁRIA. Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020, às 9h, o Programa de Pós-Graduação
em Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, realizou de forma remota, por meio da Plataforma RNP,
a 52° reunião, convocada de forma extraordinária e presidida pelo Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha,
estando presentes os Professores(as) Doutores(as): Marcio de Oliveira Martins (Suplente); Nei S. Braga
Gomes (Titular); Sabina Cerruto Ribeiro (Titular); Symone Maria de Melo Figueiredo (Titular);
professor Farley William Souza Silva (vice coordenador) e a Representante discente Karine Milene
Faustino da Silva (Titular). Na ocasião, depois de constatado o devido quórum, o Prof. Thiago deu início às
09h:06m, informando que a reunião tinha a finalidade de tratar da seguinte pauta: i) Proposta de alteração de
artigos do regimento Ciflor: Artigos (65 parágrafo 1º; Art. 69, parágrafo 3º, Art.75 parágrafo único e Art.
78); ii)  Proposta de elaboração da dissertação em formato de Artigo (Modelo Meco); iii) Proposta de
elaboração de modelo padrão de Dissertação para o Ciflor; iv) Proposta de elaboração de modelo padrão
de Projeto de dissertação para o Ciflor; v) Credenciamento de novo docente. Após anunciar as pautas, Prof.
Thiago iniciou a reunião anunciando que faria uma inversão de pauta e iniciaria submetendo à apreciação a
pauta iii) Proposta de elaboração de modelo padrão de Dissertação para o Ciflor e a pauta ii) Proposta de
elaboração da dissertação em formato de Artigo (Modelo Meco). A inversão de pauta foi aceita, por
unanimidade. Nesta oportunidade, professor Thiago explicou que enviou, anteriormente, para o colegiado duas
propostas de modelo padrão para elaboração de dissertação. Explicou que, uma dessas propostas, foi elaborada
pela coordenação Ciflor (e traz possibilidade de elaboração de dissertação em formato de capítulos e de artigo).
A outra proposta é o modelo em formato de artigo (que já é utilizado pelo Programa de Pós-graduação em
Ecologia e Manejo de Recursos Naturais/PPG MECO). Prof. Thiago apresentou para os presentes os dois
modelos e, em seguida, leu a definição de Dissertação de acordo com a NBR14724/2011-ABNT(2002):
“Dissertação: documento que apresenta resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo
científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir analisar e
interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade
de sistematização do candidato. É feito sob coordenação de um orientador (doutor)visando a obtenção do título
de mestre”. Após a apresentação e leitura, Profª. Symone perguntou se, no modelo de dissertação em formato de
artigo, poderia ser elaborado somente um artigo, porque o regimento Ciflor, em seu artigo 69, parágrafo 3º, traz
a previsão de que “a estrutura da dissertação será escolhida a critério do orientador, podendo ser sob forma de
capítulos ou de artigos”. Professor Thiago explicou que uma das próximas pautas a ser discutida, ainda nesta
reunião, é a alteração deste artigo, para que ele seja adequado ao modelo que for aprovado pelo colegiado.
Explicou que na proposta apresentada, a exigência será somente de somente um artigo. Em continuidade,
Professor Thiago reforçou que a dissertação será submetida em um formato padrão e o aluno deverá adequar o
artigo ao formato da revista, na qual deseja publicá-lo, e deverá observar as exigências quanto ao Qualis da
revista. Professor Marcio acrescentou que, devido ao seu estilo mais conservador, fica preocupado com a
dissertação no formato de artigo, pois acredita que este formato pode “empobrecer” a dissertação, pois existem
resultados que não têm como aparecer no artigo. Outro ponto levantado por ele, foi o fato de o artigo não ter a
revisão de literatura, que ele considera muito importante, porque contribui para o enriquecimento da pesquisa e
permite um maior aprofundamento sobre o assunto trabalhado. Em seguida, sugeriu que, mesmo que seja
adotado o modelo em formato de artigo, que exista a possibilidade de trazer a revisão de literatura, mesmo que
opcional. Neste momento, professora Sabina acrescentou que gosta da dissertação no modelo de artigo científico
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pela facilidade que isso traz na hora de publicar. Acrescentou que, diferente do Prof. Marcio, ela acredita que a
revisão está contemplada na introdução e que uma revisão de literatura maior não acrescenta muito na qualidade
do trabalho, e considera que a falta dela também não empobrece. Prof. Marcio acrescentou que a revisão de
literatura é necessária para formar pesquisadores mais críticos. E reforçou que considera que a dissertação em
formato de artigo deixa o professor muito refém, pois o obriga, às vezes a não valorizar a relevância da ciência,
em detrimento da publicação do artigo. Nesse momento, Prof. Farley acrescentou que concorda como o
posicionamento da Profª Sabina, pois ele entende que a revisão, muitas das vezes, se resume em “copiar e colar”
informações sem a preocupação do desenvolvimento de uma ideia que possa contribuir com a qualidade do
trabalho. Acrescentou que o aluno demonstrará domínio do que foi pesquisado, durante a defesa, e será neste
momento, que será verificado se o conhecimento dele é condizente com o título pretendido. Dando continuidade,
Profª. Sabina apresentou, como proposta para ser encaminhada para votação, que o modelo da dissertação seja
em forma de artigo, porém, que a revisão de literatura seja opcional (a critério do orientador). Neste momento,
professor Thiago colocou em votação as três pospostas apresentadas: proposta 1 (Modelo de dissertação
elaborado pela coordenação do curso); proposta 2 (modelo de dissertação em formato de artigo/ modelo Meco);
proposta 3 (modelo de dissertação em formato de artigo/modelo usado pelo Meco/ com revisão de literatura
opcional). A proposta nº. 3 (modelo de dissertação em formato de artigo/modelo usado pelo Meco/ com
revisão de literatura opcional) foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, professor Thiago
solicitou mais uma inversão de pauta, a qual foi acatada por unanimidade, e, neste momento, colocou para
apreciação a pauta de nº iv) que trata de proposta de elaboração de modelo padrão de Projeto de
dissertação para o Ciflor. Neste momento, professor Thiago apresentou a proposta de projeto elaborada pela
coordenação do curso, que propõe a seguinte estrutura: 1) Formulação de problema; 2) Hipóteses; 3)
Justificativa; 4) Objetivos: Geral e específico; 5) Revisão bibliográfica; 6) metodologia a ser utilizada; 7)
resultados esperados e impactos previstos; 8) Cronograma Cumprido; 9) Planilha de orçamento com
previsão de gastos; 10) revisão bibliográfica. Após a explicação de todos os itens do projeto, prof. Márcio se
manifestou dizendo que considera muito importante ter um modelo de projeto padrão, porque isso facilita a
ministração de disciplina Seminário II, que traz tópicos sobre a elaboração de projetos e é difícil trabalhar a
disciplina sem ter um modelo como referência. E em seguida, apresentou como proposta apara votação, a
inversão de alguns tópicos do projeto apresentado pelo professor Thiago, de modo que ficassem dispostos da
seguinte forma: 1) Formulação de problema; 2) Revisão bibliográfica 3) Justificativa; 4) Objetivos: Geral e
específico; 5) metodologia a ser utilizada; 6) resultados esperados e impactos previstos; 7) Cronograma
Cumprido; 8) Planilha de orçamento com previsão de gastos; 9) revisão bibliográfica. Solicitou que a
Hipótese fosse acrescentada como Opcional. Em continuidade, Profª, Sabina apresentou outra proposta para
votação:  que todos os tópicos: problema/ revisão bibliográfica/justificativa, venham juntos na introdução e
que seja hipótese/ ou objetivos e não os dois. Além disso, sugeriu que a introdução tenha, no máximo, três
páginas. Dando prosseguimento, Profª. Symone acrescentou que gosta de um modelo de projeto mais detalhado
e por isso concorda com a proposta apresentada pelo prof. Marcio, pois considera que prepara melhor o aluno
para a vida acadêmica. Prof. Márcio acrescentou que não concorda muito com a simplificação do projeto, porque
isso não prepara o aluno para a pesquisa. Colocadas as propostas em votação, a proposta apresentada pelo
Prof. Marcio foi aprovada, por três votos favoráveis. A proposta, apresentada pela Profª. Sabina, obteve 2
votos. Em seguida, foi colocado para apreciação o artigo 65, parágrafo 1º e Art. 69, parágrafo 3º, do
regimento Ciflor, que foram analisados e votados em bloco. A proposta apresentada pelo Prof. Thiago foi para
modificar os dois artigos: Art. 65, parágrafo 1º - que tem a seguinte redação: “O projeto de qualificação
deverá incluir, no mínimo, os seguintes itens: título, introdução, justificativa, revisão de literatura,
objetivos/hipóteses, material e métodos, 20 resultados esperados ou preliminares já obtidos, cronograma físico,
orçamento financeiro e referências bibliográficas”. A proposta é que passe a ter a seguinte redação: “A
estrutura do projeto de dissertação para a qualificação deverá seguir o modelo vigente, aprovado pelo
colegiado do curso”, e Art. 69, parágrafo 3º que tem a seguinte redação “A estrutura da dissertação será
escolhida a critério do orientador, podendo ser sob forma de capítulos ou de artigos e deverá conter resumo em
Língua Portuguesa e em Língua Inglesa”. Cuja proposta é para que passe a ter a seguinte redação: “A estrutura
da dissertação deverá seguir o modelo vigente, aprovado pelo colegiado do curso”. As duas modificações
nos artigos foram aprovadas, por unanimidade. Em seguida, foi analisado o Art. 75, parágrafo único, também
do regimento Ciflor, que trata do prazo para a entrega da dissertação. A versão original traz a seguinte redação:
“O prazo para a entrega das versões definitivas, acompanhada do (s) artigo (s) científico submetido(s)
referente(s) ao trabalho de Dissertação, deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias após a defesa”. Cuja
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proposta é para que passe a ter a seguinte redação: “O prazo para a entrega das versões definitivas,
acompanhadas de documento de concordância, assinado pelo orientador, deverá ocorrer no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, após a defesa, improrrogáveis”. A alteração do artigo foi aprovada por
unanimidade. Além disso, o colegiado decidiu que não haverá a necessidade da entrega do artigo juntamente
com a versão final da dissertação. Pois isso tem dificultado o cumprimento dos prazos estabelecidos. Por este
motivo, o aluno terá que entregar o artigo oriundo da dissertação no prazo de 180 dias, improrrogáveis, após a
defesa, para que possa solicitar a emissão do diploma. Deste modo, esta decisão altera o inciso iv, do Art. 77,
que passará a ter a seguinte redação: Art. 77° - Para obtenção do Grau de Mestre, o discente deverá ter
cumprido, no prazo estabelecido pelo Curso, as seguintes exigências: iv “ter submetido o(s) artigo(s)
referente(s) à sua pesquisa, com a devida anuência de seu orientador, no período máximo de 180 dias,
após a defesa, sem direito à prorrogação”. A alteração foi aprovadas, por unanimidade.  Dando
continuidade, foi colocado em apreciação o Art. 78, que traz a seguinte redação: “Depois de aprovada a
Dissertação, e cumpridas às exigências regimentais, o Colegiado do Mestrado em Ciência florestal (CIFLOR)
homologará a Dissertação e dará os devidos encaminhamentos para a concessão do grau correspondente”. A
proposta apresentada pelo professor Thiago é de exclusão deste artigo, pois a previsão do colegiado de
homologar a dissertação tem trazido muitos problemas para o programa, pois obrigada os membros do colegiado
a analisarem dissertações que já foram avaliadas por bancas. Além disso, após a análise, o colegiado fica
obrigado a acompanhar se as correções solicitadas foram efetivadas e isso tem demandado muito esforço. Prof.
Marcio, explicou que basta a exigência de documento de concordância do orientador, declarando que foram
feitas as correções solicitadas pela banca. Acrescentou, ainda, que a qualidade da dissertação é responsabilidade
do orientador. Após as considerações, a exclusão do Art. 78, do regimento Ciflor, foi aprovada por
unanimidade. Após todas as aprovações, os membros do colegiado deixaram registrado que todas as mudanças
aprovadas só começarão a ser exigidas a partir da turma ingressante em 2021, para que não haja prejuízos para
os alunos que entraram antes da efetivação das referidas mudanças. Dando continuidade, foi colocado para
análise, o credenciamento do professor Paulo André Trazzi, que atua na área de Melhoramento Florestal e
solicitou credenciamento para a linha de pesquisa em Formação de Povoamentos Florestais. Neste momento,
prof. Thiago apresentou a documentação enviada pelo prof. Paulo Trazzi. Após a exposição, Prof. Nei
acrescentou que é importante ter um professor da área de melhoramento florestal para contribuir com a
graduação e com a Pós-graduação, pois existem pesquisas que ainda não foram executadas, por falta de um
professor dessa área para contribuir. Acrescentou que está dando um apoio ao referido Prof. e os dois já estão
atuando em algumas parcerias juntos. Neste momento, Prof. Marcio acrescentou que é muito importante apoiar
os novos professores, porque é muito difícil um recém contratado se adaptar, porque ainda não conhece as áreas
e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos.  Por isso é essencial o apoio dos professores que já estão na Ufac
a mais tempo. Acrescentou, ainda, que é importante analisar em qual modalidade o professor será cadastrado,
porque se cadastrá-lo como permanente, talvez o programa perca ponto na avaliação quadrienal, pois a Capes
tem penalizado Programas que têm professores permanentes que não orientam. Acrescentou, também, que
precisa verificar, se é melhor cadastrá-lo, na plataforma Sucupira, somente quando fechar o quadriênio atual.
Justificou que é importante considerar essas observações para que o programa não sofra penalidades
desnecessárias. Após a apreciação do Currículo Lattes do Prof. Paulo Trazzi, os membros aprovaram, por
unanimidade, seu credenciamento na modalidade colaborador, e quando ele iniciar uma orientação será
cadastrado como professor permanente. Finalizadas as pautas e feitas as considerações finais, o prof. Thiago
Augusto da Cunha encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu,
Adriana Maria de Souza Silva, Secretária-Executiva do Ciflor, lavrei a pressente Ata, que será assinada por
mim, pelo presidente, prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha e pelos demais membros presentes. 

 

 Thiago Augusto da Cunha/Presidente /CIFLOR/UFAC/CCBN

Adriana Maria de Souza Silva/Secretária Execu�va/CIFLOR

Membros presentes: 

Symone Maria de Melo Figueiredo/Membro Titular/ CIFLOR/UFAC/CCBN

Marcio de oliveira Mar�ns/Membro Suplente /CIFLOR/UFAC/CCBN
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Nei S. Braga Gomes/Membro Titular/CIFLOR/UFAC/CCBN)

Sabina Cerruto Ribeiro/Membro Titular/CIFLOR/UFAC/CCBN)

Karine Milene Faus�no da Silva/Membro Titular/Representante discente/CIFLOR

Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria de Souza Silva, Secretaria Execu�va, em
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