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NORMA Nº 1/2017 
 
 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, da 
Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, estabelece os CRITÉRIOS DE 
PRODUTIVIDADE PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA FLORESTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ: 
 
 
Discente de Mestrado: deverá submeter dois manuscritos inéditos, sendo uma submissão 
por ano, sem necessidade de coautoria do comitê de orientação. No mínimo, um dos 
manuscritos deverá ser submetido em periódicos com Qualis CAPES em Ciências Agrárias 
B2 ou superior e o outro deverá ser submetido em periódicos com qualquer Qualis B ou 
superior. O discente deverá, ao final do primeiro ano, comprovar a submissão do primeiro 
manuscrito e ao final do segundo ano, comprovar o andamento da primeira submissão (aceite 
ou em avaliação) e a segunda submissão. Ambas comprovações deverão ter data do último 
bimestre do ano correspondente. 
 
Discente de Doutorado: deverá submeter quatro manuscritos inéditos, sendo uma 
submissão por ano, sem necessidade de coautoria do comitê de orientação. No mínimo um 
dos manuscritos deverá ser submetido em periódicos com Qualis CAPES em Ciências 
Agrárias B2 ou superior, um em periódicos com Qualis B1 ou superior, e os demais deverão 
ser submetidos a periódicos com qualquer Qualis B ou superior. O discente deverá, ao final 
do primeiro ano, comprovar a submissão do primeiro manuscrito, ao final do segundo ano, 
comprovar o andamento da primeira submissão (aceite ou em avaliação) e a segunda 
submissão, e assim sucessivamente até o quarto ano. Todas as comprovações deverão ter 
data do último bimestre do ano correspondente. 
 
- Esta norma passará a valer para alunos ingressantes a partir de 2018. 
- Serão considerados somente os primeiros três autores de cada manuscrito. 
- Para a solicitação de diploma, continuará vigorando o disposto na Norma 01/2013, não 
fazendo parte das exigências citadas acima (entretanto, se para atender a Norma 01/2017 o 
aluno submeter/publicar artigos com o comitê de orientação, estes artigos poderão ser 
utilizados para cumprir também as exigências da Norma 01/2013); 
- Os alunos que não cumprirem os critérios estarão sujeitos a suspensão da bolsa de estudos 
e desligamento do programa, sendo que somente receberá o diploma quando do cumprimento 
dos critérios de produtividade. Os casos serão avaliados pelo colegiado do PPGEF.  
 
Aprovada em reunião ordinária do colegiado do PPGEF em 17 de novembro de 2017 e 
retificada na reunião ordinária do colegiado do PPGEF em 13 de abril de 2018 
 
 
 

Curitiba, 17 de novembro de 2017 
 
 
 
 

Prof. Márcio Pereira da Rocha 
Coordenador do PPGEF 
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