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Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente1 do Departamento 

Departamento: Engenharia Florestal 

Núcleo ou Campus: Rolim de Moura Ano de vigência do plano: 2020 

Informações conforme Art 4°, §1°, da Resolução 28/2019/CONSUN /UNIR  

Incisos relacionados no Art. 4°, §1° Descrição 

I - Relacione as Áreas de conhecimento/avaliação em 
que exista carência no Departamento, conforme áreas 
de conhecimento/avaliação da CAPES; 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (20000006); MORFOLOGIA VEGETAL (20302002); 
MORFOLOGIA EXTERNA (20302010); CITOLOGIA VEGETAL (20302029); 
ANATOMIA VEGETAL (20302037); TAXONOMIA DE FANEROGAMOS 
(20304021); ECOFISIOLOGIA VEGETAL (20303033); BOTÂNICA APLICADA 
(20306008); CIÊNCIAS AGRÁRIAS (50000004); RECURSOS FLORESTAIS E 
ENGENHARIA FLORESTAL (50200003); DENDROLOGIA (50201018); ANATOMIA 
E IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS (50204017); SILVICULTURA 
(50201000); MANEJO FLORESTAL (50202006); CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
(50205005); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (50205048). 

II - Relacione cursos de pós-graduação lato ou stricto 
sensu vinculados ao departamento; 

Não há programas de pós-graduação vinculados ao departamento. 

III - Relacione os grupos de pesquisa e suas 
respectivas linhas, vinculados ao seu departamento; 

Produção Vegetal na Amazônia Ocidental: 
- Etnobotânica e Fitossociologia 
- Genética e Melhoramento Vegetal 
- Gestão econômico-financeira da produção vegetal 
- Hidrologia Florestal e Manejo de bacias Hidrográficas 

                                                           

1  Este plano deve ser anexado em todos os processos de afastamentos individuais, com a respectiva ata de aprovação do plano anual no âmbito 

departamental, conforme Art. 16, § 2°, inciso I. 
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- Interação inseto-planta 
- Manejo e conservação do solo e recuperação de áreas degradadas 
- Manejo e controle de plantas daninhas 
- Manejo e tratos culturais 
- Pós colheita, processamento e tecnologia de produtos de origem vegetal 
- Silvicultura e Manejo florestal. 
 
Geoprocessamento e Meio Ambiente: 
- Ecossistemas Terrestres; 
- Geoprocessamento; 
- Processos da hidrosfera e recursos hídricos; 
- Sensoriamento Remoto Aplicado à Agricultura; 
- Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia Florestal; 
- Sistemas e Métodos de Planejamento e Gestão Territorial. 
 
Grupo de Pesquisa Governança Florestal: 
- Manejo florestal; 
- Política e gestão florestal; 
- Silvicultura; 
- Uso e conservação de ecossistemas florestais naturais. 
 
Recuperação de Ecossistemas e Produção Florestal: 
- Crescimento e Produção Florestal; 
- Ecologia e Silvicultura. 

IV - Descreva os objetivos e metas do departamento 
na criação de novos cursos de pós-graduação e/ou 
consolidar o(s) curso(s) de pós-graduação já 
existentes, vinculados ao núcleo/campus a que 
pertence o departamento; 

Atualmente, não existem objetivos e metas para criação de novos cursos de pós-
graduação com iniciativa deste departamento, tendo em vista que não faz sentido 
criar mais um curso de pós-graduação na área interdisciplinar no Câmpus Rolim de 
Moura. Faria mais sentido a criação de um programa de pós-graduação em Ciências 
Florestais na área de Ciências Agrárias, contudo para a criação de um curso dessa 
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magnitude antes de qualquer coisa necessita-se de uma estrutura e equipamentos 
e com o recurso anual de capital disponibilizado para este departamento é 
impossível, e o segundo quesito é formação e produção científica na área, e nisso 
podemos melhorar, o que justifica este plano, consequentemente. 

V - Descreva as metas a serem atingidas para 
alcançar o nivelamento de formação dos docentes do 
departamento, a fim de atender às prioridades e 
diretrizes acadêmicas da UNIR, além das 
necessidades regionais 

A meta é que se tenha maior quantidade de doutores no Departamento visando a 
melhoria dos conteúdos teóricos e práticos ministrados em disciplina, melhorar a 
produção científica e ainda, pleitear uma maior quantidade de editais com 
disponibilização de recursos destinados ao fomento de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, haja vista que a maioria dos programas de financiamento exigem a 
titulação de doutores. 
Além disso, os requisitos de equilíbrio considerados foram baseados no tempo de 
formação dos docentes lotados no DAEF, verificando-se a necessidade de se 
equilibrar o quadro docente quanto a formação, além dos mesmos serem agentes 
de promoção de parcerias interinstitucionais. Evidenciando-se ainda, a necessidade 
de capacitação docente em temas básicos de formação discente, como é as áreas 
relacionadas a Botânica e o uso dessa aplicada a Engenharia Florestal como a 
Dendrologia. Além de que, o curso de Engenheira Florestal não possui um docente 
com formação específica nessa área, que é fundamental a realização de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão voltadas a ações de identificação e caracterização 
de espécies de interesse florestal, sobretudo para possibilitar demais estudos 
relacionados ao manejo e exploração destas, otimizando sua utilização em 
ambientes nativos e cultivado em Rondônia. 
Vale ressaltar que em reunião ordinária do Conselho de Departamento Acadêmico 
de Engenharia Florestal ficou registrado o interesse e prioridade de afastamento da 
servidora Scheila Cristina Biazatti, desde que aprovada em curso de pós-graduação 
stricto sensu nas áreas relacionadas e correlatas citadas anteriormente. 
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PLANO DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Departamento: Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal 

Campus: Rolim de Moura 

Ano: 2020 

 Relação dos Docentes Lotados no Departamento 

 Nome dos docentes Titulação2 Vínculo3 Está Afastado?4 Previsão de afastamento 

1 Adriano Reis Prazeres Mascarenhas Mestre DE Sim 20/08/2019 até 20/08/2022 

2 Alexandre Leonardo Simões Piacetini Doutor DE Não  

3 Eduardo Candido Franco Rosell Doutor DE Não  

4 Emanuel Fernando Maia Doutor DE Não  

5 José da Dores de Sá Rocha Doutor DE Não  

6 Karen Janones da Rocha Doutor DE Não  

7 Kenia Michele de Quadros Tronco Doutor DE Não  

8 Marta Silvana Volpato Sccoti Doutor DE Não  

9 Scheila Cristina Biazatti Mestre DE Não 08/2020 à 08/2024 

10 Sylviane Beck Ribeiro Doutor DE Não  

11 Wagner Walker de Albuquerque Alves Doutor DE Não  
 

                                                           

2 Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor. 

3 DE (Dedicação Exclusiva), T40, T20. 

4 Se o docente em questão se encontra afastado durante a vigência do plano. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA FLORESTAL - ROLIM DE MOURA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO nº 02/2020 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, CÂMPUS ROLIM DE MOURA. No dia vinte e seis do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, nas Dependências do Departamento Acadêmico de
Engenharia Florestal da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, no município de Rolim de Moura, a
par�r das 16:30 horas, realizou-se a reunião do Conselho do Departamento Acadêmico de Engenharia
Florestal, em caráter extraordinário, conforme convocação por Edital 02/2020, presidida pela chefe de
departamento profa. Karen Janones da Rocha que, após a confirmação de quorum, iniciou os trabalhos
com a seguinte ordem do dia: INFORMES: 1. Plano de Curso cadastrado no SIGAA. A presidente da
sessão esclareceu que os professores precisam clicar em "salvar e enviar" para que os Planos de Curso
fiquem disponíveis aos acadêmicos. 2. Cer�ficado da PROCEA do II ERGA.  Estão disponibilizados no site
da PROCEA. 3. Universidade Onze de Novembro Cabinda-Angola. A possibilidade de um convênio entre
os cursos, graduação e pós-gradução. O DAEF se mostrou interessado e incen�vou o prof. Eduardo a
tomar inicia�va para formalizar a a�vidade. PAUTA: 1. Plano Anual de Capacitação 2020. A presidente da
sessão apresentou aos demais conselheiros a manifestação de interesse da Profa. Scheila Cris�na Biaza�
para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente.
A presidente passou a palavra a profa. Scheila que explicou que já entrou em contato com o coordenador
do programa e já está vendo as questões dos editais. Após discussão, a profa. Karen apresentou o
seguinte encaminhamento: Aprovar o Plano de Capacitação do ano de 2020 do DAEF, com o prof. Adriano
já afastado, e a previsão da profa. Scheila em agosto de 2020, por 4 anos. Decisão: Aprovado por
unanimidade. O conselheiro Adriano Reis Prazeres Mascarenhas está dispensado desta convocação por
estarem em afastamento. O prof. Emanuel par�cipou da reunião por vídeo conferência, com ausência
jus�ficada, o mesmo está com problemas para acessar o usuário no SEI! e SIGAA. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Karen Janones da Rocha, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por KAREN JANONES DA ROCHA, Chefe de Departamento,
em 26/02/2020, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO CANDIDO FRANCO ROSELL, Docente, em
27/02/2020, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA CRISTINA BIAZATTI, Docente, em 27/02/2020, às
10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SYLVIANE BECK RIBEIRO, Docente, em 27/02/2020, às
11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KENIA MICHELE DE QUADROS TRONCO, Docente, em
28/02/2020, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por JOSE DAS DORES DE SA ROCHA, Membro de Comissão,
em 28/02/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0370254 e
o código CRC 7E2C8F5C.

Referência: Processo nº 999119652.000003/2019-00 SEI nº 0370254
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