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RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAL – DOCENTE 
 

Relatório nº 
1 

Servidor: Marcela Stüker Kropf 
Processo nº: 23422.004999/2018-90 
Afastamento: (   ) Mestrado (   ) Doutorado (x) Pós-Doutorado 
Ano: 2018 Semestre: (   )1º ( x )2º 

Semestre referente aos meses: Agosto/2018 – Janeiro/2019 
 

Atividades: (alinhamento entre as atividades planejadas e realizadas, disciplinas cursadas, cursos, eventos científicos, exame 
de qualificação, alterações, ocorrências, etc..) 
O afastamento para o Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia da 
PUC-Rio iniciou-se em Agosto de 2018, porém, a colaboração com o supervisor Rogério 
Ribeiro Oliveira é anterior, desde 2010. As atividades realizadas até o momento estão de 
acordo com os resultados esperados indicados no plano de trabalho apresentado, 
conforme é descrito a seguir.  
 
Previmos a colaboração em atividades docentes e de orientação, dessa forma, a partir de 
Agosto, elaboramos conjuntamente o programa da disciplina de História Ambiental, 
ofertada pelo Programa de Pós-graduação em Geografia (mestrado e doutorado). As aulas 
começaram no final daquele mês até início de dezembro, às segundas-feiras. Foi uma 
experiência enriquecedora, onde pudemos compartilhar conhecimentos, além de realizar 
atividade de campo no Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela. Fizemos 
coleta de dados para desenvolvimento de pesquisa relacionada ao pós-doutorado, sobre 
matriz energética do Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX. Também fui convidada a co-
orientar a aluna Isabela Pepe na pesquisa de mestrado “História Ambiental de Grumari a 
partir da Percepção dos Moradores e o Conflito Socioambiental em Relação a Unidade de 
Conservação”.  
 
Parte do plano de trabalho visava estreitar os laços acadêmicos com a University of Opole, 
na Polônia, a qual o programa tem cooperação, pelo viés da História Ambiental. As 
propostas foram enviadas para a Universidade e estamos aguardando resposta. No 
momento, está sendo preparado o artigo Nature conservation beyond borders: a 
comparative perspective from protected areas of Latin America and Europe, para 
publicação no Journal of Polish Frontier Studies, da University of Opole. 
 
A produção deste trabalho está alinhada ao encaminhamento dos resultados das 
atividades do pós-doutorado em forma de artigos científicos para publicações da área. 
Para atingir este resultado, também finalizamos e submetemos dois artigos científicos à 
revistas com Qualis A2 e B1: Legacies of human presence in the Iguaçu National Park 
(Brazil): an approach of Historical Ecology e Biodiversidade, Sociedades e Estados: lições 
de cooperação em áreas protegidas transfronteiriças. Outra produção finalizada foi o artigo 
Educação Ambiental: características, tendências e sustentabilidade para um dossiê sobre 
Meio Ambiente da Revista Cátedra Digital da Unesco, organizada pelo supervisor.  
 

E relativo ao trabalho de pesquisa acerca do legado ecológico e social do uso de carvão 
vegetal como fonte de energia no fim do século XIX, estamos desenvolvendo o trabalho  
Armadilhas em história ambiental: reconhecendo o trabalho humano na paisagem, cuja 
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primeira publicação será um capítulo do livro “História Ambiental: Paisagem e patrimônio: 
impressões da história no ambiente natural”, organizado pela Universidade de Quilmes, de 
Buenos Aires. Esta pesquisa tem participação da pesquisadora Adi Lázos, da Universidade 
Autônoma do México. A pesquisadora esteve na PUC-Rio em dezembro passado, 
momento que pudemos discutir possibilidades de parceria com a UNAM, como também 
avançar em outro projeto conjunto,  com titulo provisório “Participação cidadã na cidade 
do Rio de Janeiro: um caminho possível?”. 
 
Na coletânea Brasil-Argentina, mencionada anteriormente, também entrará o trabalho “A 
Floresta enquanto Patrimônio Natural e Cultural:  áreas florestadas de antigas ocupações 
no Parque Nacional do Iguaçu (BR)”. Em colaboração com a pesquisadora Ana Marcela 
França (da Universidade de Quilmes), organizamos o painel “Landscape, Heritage, and 
Memory: nature as a historical document”, no  3o Congresso Mundial de História Ambiental, 
a ocorrer entre 22 a 26 de Julho, em Florianópolis.   
  
A partir do exposto, verifica-se um bom andamento do pós-doutorado na obtenção dos 
resultados esperados. Nos próximos seis meses, pretende-se dar continuidade ao projeto, 
às parcerias, e investir na produção escrita.   
Orientações: 
*Anexar documento comprobatório da efetiva participação no programa. 
*A cada entrega de relatório semestral, o mesmo deverá ser encaminhado às instâncias aprovadoras do relatório. 
*O conteúdo do relatório, documentos comprobatórios, os encaminhamentos, aprovações e disseminações deverá 
atender ao disposto na normativa interna abaixo: 

Resolução Stricto Sensu Pós-doutorado 

Nº 008/2014* Artigos 17 e 18 Artigos 27 e 28 

*Disponível em https://www.unila.edu.br/progepe/ddpp 

 
Em ______/______/______ 

 

  
 
 

 

 Servidor 
Assinatura e carimbo  

 
 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO 
Aprovação pelo Diretor do Instituto 
Conclusão: 
 

Não Aprovado 
Aprovado 
Aprovado com Ressalvas* (obrigatório o preenchimento do campo observações) 
 
 

Observações: 
 
*Caso o espaço não seja suficiente poderá ser anexado documento complementar.  

https://www.unila.edu.br/progepe/ddpp
Marcela Stuker Kropf
13

Marcela Stuker Kropf
02

Marcela Stuker Kropf
2019
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De acordo em ______/______/______ 
  

 
 
 
 

Diretor do Instituto 
Assinatura e carimbo 

 

 

Aprovação pelo Coordenador de Centro Interdisciplinar 
Nome do Relator do Centro Interdisciplinar: 
 
 
 
*O relator do processo deve ser docente com nível de qualificação no mínimo equivalente ao do curso sendo realizado.  

Conclusão: 
 

Não Aprovado 
Aprovado 
Aprovado com Ressalvas* (obrigatório o preenchimento do campo observações) 
 
Observações: 
 
*Caso o espaço não seja suficiente poderá ser anexado documento complementar.  

 
De acordo em ______/______/______ 
  

 
 
 
 

Coordenador de Centro Interdisciplinar 
Assinatura e carimbo 

 
 

 

Aprovação pelo Conselho do Instituto - CONSUNI 
Conclusão: 
 

Não Aprovado 
Aprovado 
Aprovado com Ressalvas* (obrigatório o preenchimento do campo observações) 
 
Observações: 
 
 
 
 
*Caso o espaço não seja suficiente poderá ser anexado documento complementar.  

 
De acordo em ______/______/______ 
  

 
 
 

Conselho do Instituto 
Assinatura e carimbo 

 
 

 

*Deverá ser anexado ao processo a ata de aprovação deste relatório no CONSUNI. 



 

 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019 

 

Ilmo Sr. 

Prof.Dr. Luciano Calheiros Lapas  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Foz do Iguaçu, PR, Brasil 

 

Prezado Prof. Luciano: 

 

Venho através desta declarar que a professora Marcela Stüker Kropf está 

realizando as atividades de Pós-doutorado em nossa instituição sob minha supervisão. A 

professora está realizando pesquisas relacionadas à História Ambiental, principalmente, 

sobre o legado ecológico e social de diferentes usos da terra. Dois artigos científicos foram 

submetidos a revistas científicas, outro para um dossiê para a revista Cátedra, da Unesco. 

A professora colaborou em disciplina do programa, é co-orientadora de uma aluna do 

mestrado e participará como moderadora em painel no 3o Congresso Mundial de História 

Ambiental, que ocorrerá em julho, em Florianópolis. Para este semestre, estamos 

elaborando trabalho para publicação em uma coletânea, em cooperação com a 

Universidade de Quilmes (Argentina), além da continuidade da pesquisa Pitfalls in 

Environmental History: recognizing human labor in landscape. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Rogério Ribeiro Oliveira 

Departamento de Geografia e Meio Ambiente- PUC-Rio 

Rua Marquês de S. Vicente, 225 sala 411-F22451-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 


