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1. Apresentação 

 
Neste documento está apresentado o Projeto de Abertura do Curso de 

Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Campus Dois Vizinhos. 

O curso tem por finalidade formar profissionais capazes de gerar 

conhecimentos e tecnologias para a produção florestal, gestão ambiental e aspectos 

afins. 

O tempo necessário à formação do Engenheiro Florestal é de no mínimo, dez 

(10) semestres letivos, com uma carga total de 4440 horas para cumprimento de 

disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, estágio supervisionado, trabalho de 

conclusão e atividades complementares. 

 

2. Introdução 
 

2.1 Histórico da UTFPR 

 

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, autarquia de regime 

especial vinculada ao Ministério da Educação, teve seu início no começo do Século 

XX, quando em 1909 foi fundada a Escola de Aprendizes e Artífices de Curitiba com 

oficinas de curtume e sapataria, como resultado da política instituída pelo Presidente 

Republicano Nilo Peçanha. Em 1937, a Escola de Aprendizes do Paraná transformou-

se em Liceu Industrial de Curitiba, equivalendo à escola de ensino básico, 

demonstrando a ampliação necessária para formar trabalhadores com pensamento 

mais ágil e flexível na produção. Em 1942, o Liceu foi transformado em Escola Técnica 

de Curitiba, responsável não só pelo ensino básico, mas também o médio, sinalizando 

as novas alterações do sistema. Em 1959, a Escola Técnica de Curitiba foi ampliada 

pela Lei 3.552, tornando-se Escola Técnica Federal, sendo-lhes possibilitado maior 

autonomia administrativa e pedagógica, para atender as novas exigências do 

mercado. Essa medida refletiu a necessidade de superação do modelo de ensino 

profissionalizante anterior, destinado à formação de trabalhadores operacionais.  

As Escolas Técnicas Federais direcionavam-se para a formação de técnicos 

especialistas em planejamento, controle e supervisão da produção. A continuidade 

desse processo culminou com a liberalização, pelo Decreto-lei número 796/69 das 

escolas técnicas para ministrarem cursos de curta duração em Engenharia de 

Operação. 
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Em 1978, algumas escolas técnicas, entre elas a do Paraná, foram 

transformadas pela Lei 6.545 em Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET) para ministrar cursos tecnológicos, ensino superior e pós-graduação. 

O sistema CEFET-PR expandiu-se durante a década de 90, descentralizando 

unidades em várias regiões do Estado, com base no Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Técnico criado em julho de 1986 pelo Governo Federal. Esse 

programa ampliou a possibilidade do acesso ao ensino técnico de 2º grau e de Ensino 

Superior, para uma parcela significativa de alunos que deixaram de se deslocar para a 

capital a fim de concorrer, em nível de desigualdade, às vagas lá ofertadas.   

Como resultado da política de expansão, foram criadas as Unidades de Ensino 

Descentralizadas do Paraná (UNED’s). O CEFET/PR construiu e implantou cinco 

Unidades Descentralizadas: Unidade de Medianeira (1990); Ponta Grossa, Cornélio 

Procópio e Pato Branco (1993); Campo Mourão (1995).  

A Unidade Pato Branco foi inaugurada, ofertando os cursos de Eletrônica e 

Edificações, em nível de segundo grau. Em 1994, a Unidade incorporou a FUNESP 

(Fundação de Ensino Superior de Pato Branco), ocasionando alterações significativas 

na estrutura política-pedagógico do CEFET-PR, visto que assumiu cursos de terceiro 

grau em áreas não vinculadas exclusivamente ao setor industrial ou seja Licenciatura 

em Matemática, Agronomia, Administração, Ciências Contábeis e Processamento de 

Dados. 

Em 1997 o governo federal instituiu o Programa de Reforma da Educação 

Profissional, atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBE) e ao Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997, que regulamentou o ensino 

técnico. Tais determinações desvinculavam o ensino médio regular (2º grau) do ensino 

técnico. O ensino técnico passou a ser ofertado em três modalidades: o Básico para 

qualificação e requalificação profissional; Técnico de nível médio (1,5 a 2 anos) para 

os alunos que estivessem cursando o ensino médio (2º ano) ou concluído; Tecnologia 

de nível superior (3 a 4 anos) para aqueles que concluíram o Ensino Médio e ou 

Técnico. 

Diante da restrição que a legislação impunha, de atuar apenas no ensino 

técnico e possível redução de repasses de recursos, visto que a instituição já dispunha 

de ensino superior e de pós-graduação, em 1997 é proposta a transformação do 

CEFET-PR em Universidade Tecnológica, já que o parágrafo único do artigo 52 da 

LDBE afirmava ser facultativo a criação de universidades especializadas por campo do 

saber. 

Finalmente, após longa caminhada, o CEFET-PR foi transformado em 

Universidade Tecnológica pela Lei Federal 11.184 de 07 de outubro de 2005, 
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publicado no Diário Oficial da União em 10 de outubro de 2005, passando a ter a 

denominação de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. 

 

2.2 Histórico do Campus Dois Vizinhos 

 

A história da UTFPR Campus Dois Vizinhos é resultado de inúmeros esforços 

da comunidade sudoestina. Na década de 70, representantes políticos, comunitários e 

com apoio do conjunto da população, que mais tarde viria se constituir na Associação 

dos Municípios do Sudoeste do Paraná - AMSOP buscavam materializar a idéia de 

construir o que seria a primeira Escola Agrotécnica Federal (EAF) do Estado. Segundo 

IBGE (2007)1, o Sudoeste do Paraná conta com uma população de 565.513 

(quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e treze) habitantes, economia voltada 

ao setor primário, composto basicamente pelo minifúndio, a exemplo do oeste 

catarinense e paranaense. A implantação desta Escola se tornou uma busca contínua 

na vida do Sudoeste do Paraná e especialmente no município de Dois Vizinhos. 

Em 1992, por instrução da Secretaria da Educação Média e Tecnológica - 

SEMTEC, do Ministério da Educação e do Desporto, Dois Vizinhos foi contemplado 

com a criação da Escola, emitindo para tanto, parecer favorável à aquisição de uma 

área com aproximadamente 200 hectares, indispensável para a viabilização do 

projeto, ficando evidenciado, portanto, a necessidade de uma contrapartida do 

Município. As exigências do MEC e as normas do Programa de Expansão do Ensino 

Tecnológico - PROTEC foram prontamente atendidas. 

Em agosto de 1993, o Município adquiriu 191,3 ha de terra, deixando assim 

evidenciada a vontade dos munícipes em edificar a futura EAF em Dois Vizinhos. No 

dia 20 de dezembro de 1996, a, Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos procedeu a 

inauguração das obras já realizadas. 

Para o funcionamento desta instituição de ensino e considerando a morosidade 

na criação da Autarquia Federal, proposta inicial, criou-se através de ordem Ministerial 

uma Unidade de Ensino Descentralizada - UNED (Portaria Ministerial 047, publicada 

no DOU em 14.01.97), vinculada à EAF de Rio do Sul - SC, uma Autarquia Federal 

vinculada ao MEC/SEMTEC criada pela Lei 8.670 de 30 de junho de 1.993 e 

autarquizada pela Lei 8.731 de 16 de novembro de 1.993, para posterior processo de 

autarquização ao qual este Município concordou. 

Em 14 de março de 1997, procedeu-se o teste de seleção da primeira turma de 

alunos, para o Curso de Técnico Agrícola com habilitação em Agropecuária, a qual 

                                                 

1
 . Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2007. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 

21/01/2008.  
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colou grau em maio de 2000, sendo, portanto a turma pioneira de formados desta 

escola. 

Com os novos desafios propostos pela reforma da educação, em março de 

1999, no seu terceiro ano de existência, deu-se início ao primeiro curso Técnico 

Agrícola no sistema Pós-Médio dentro dos moldes da reforma da educação, com 

habilitações em Agricultura, Zootecnia e Agropecuária. 

A autarquização da UNED Dois Vizinhos, proposta inicial foi buscada 

incessantemente, mas tornava-se um sonho cada vez mais distante, visto a política 

implementada pelo governo federal à época, até chegar a um veredito, que não seria 

realizada, pela interpretação de um decreto do Ministério da Educação que proibia a 

criação de novas autarquias federais. 

A manutenção da UNED - Dois Vizinhos vinculada à EAF Rio do Sul, trazia uma 

série de problemas de ordem administrativa e de apoio pedagógico, já que o provisório 

se tornava em permanente e a distância (aproximadamente 460 km) representava 

uma barreira difícil de ser transposta. 

Diante de tal realidade, novas alternativas se buscavam para a solução destes 

problemas. Em meados de 2001, a UNED - Dois Vizinhos foi incorporada pelo sistema 

CEFET-PR. Mais uma longa caminhada foi iniciada, com muitas dificuldades, até que 

a idéia foi aceita. Foi criada, então, uma comissão, com representantes de ambas as 

Instituições, para a elaboração de um projeto de incorporação da UNED - Dois 

Vizinhos ao sistema CEFET-PR. 

No dia 19 de novembro de 2003 foi assinado o repasse, pela Escola Agrotécnica 

de Rio do Sul, da Escola Agrotécnica Federal de Dois Vizinhos para o Sistema 

CEFET-PR, ficando vinculada administrativamente à UNED Pato Branco do sistema 

CEFET-PR. Com a transformação em UTFPR, criou-se o Campus Dois Vizinhos, com 

sede administrativa no Campus Pato Branco. No início de 2007, a UTFPR Campus 

Dois Vizinhos passou a ter autonomia administrativa. 

 

2.3. Considerações sobre a importância da Engenharia Florestal e dos 

produtos florestais do Sudoeste do Paraná - JUSTIFICATIVAS 

 

2.3.1 Introdução 

A Engenharia Florestal é um curso de graduação ligado à área de Ciências 

Agrárias, que atua no desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias nas áreas de 

Gestão Ambiental (meio ambiente, flora e fauna, unidades de conservação, bacias 

hidrográficas, arborização, estudo de dinâmica de ecossistemas e restauração 
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ambiental); Silvicultura e Manejo (implantação e condução de florestas plantadas e 

naturais); Tecnologia da Madeira (produtos madeireiros para serrarias, 

papel/celulose, energia e laminados); Recursos Florestais Não-Madeiráveis 

(conservação e uso); e Geomática, contemplando aspectos do Ensino, Pesquisa e 

Extensão Rural. 

 

2.3.2. Importância dos produtos florestais no Brasil 

O Brasil, devido à sua dimensão territorial, diversidade edafoclimática e sua 

rica biodiversidade, apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento de 

cadeias produtivas da agropecuária, importantes para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

O país, no ano de 1500, no início da colonização portuguesa, apresentava 

abundantes reservas florestais nativas, presentes nas diferentes regiões, inseridos em 

seus diversos biomas. Desde esta época e nos séculos seguintes, para promover seu 

desenvolvimento, o Brasil utilizou-se do extrativismo predatório deste recurso, 

diminuindo significativamente sua cobertura vegetal. 

Para o país continuar a se desenvolver, atendendo as premissas da  

sustentabilidade, torna-se urgente e necessário recompor parte deste passivo florestal, 

através do plantio de florestas comerciais para atender a demanda dos diferentes 

setores da economia e ao mesmo tempo preservando, conservando e manejando 

racionalmente as florestas nativas ainda existentes, gerando emprego e renda, 

contribuindo para a proteção e restituição do meio ambiente. 

O PIB (Produto Interno Bruto) Florestal responde hoje por 4% do PIB nacional, 

perfazendo um total de US$ 21,3 bilhões, com destaque para os seguintes setores: 

celulose e papel, siderurgia a carvão vegetal, movelaria e biodiversidade (SBS, 2008)2. 

Segundo a FAO (2004)3, o Brasil está posicionado entre os dez principais países 

produtores de florestas cultivadas no mundo, com 5,6 milhões de hectares, 

correspondente a 2,7% da área plantada do planeta terra. Os principais grupos de 

espécies cultivadas no Brasil são as do gênero Eucalyptus, Pinus, Acacia, dentre 

outros. Essas plantações florestais representam apenas 0,65% do território nacional e 

1% do solo agropecuário. Pela disponibilidade de área, condições edafoclimáticas e 

espécies nativas florestais com potenciais para o cultivo econômico, poderemos 

crescer ainda mais, nos tornando um importante país produtor e exportador de 

                                                 

2
 . Sociedade Brasileira de Silvicultura. Estatísticas. 2008. Disponível em: www.sbs.org.br. Acesso em 

23/01/2008. 
3
 . ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO – FAO. Incentivos e 

mecanismos financeiros para o manejo florestal sustentável na região Sul do Brasil. Relatório: MENDES, 
Jefferson B. R03_FAO_01_MECANISMOS_FINANCEIROS. Curitiba, 06 de Fevereiro de 2004. 
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produtos de base florestal, diversificando a gama de produtos e de espécies 

cultivadas. 

A produção florestal pode contribuir para a sustentabilidade do meio rural, 

de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, com 

sua inclusão no processo das pequenas e médias propriedades rurais. Os benefícios 

dos plantios florestais podem ser vislumbrados nas três dimensões do 

desenvolvimento. No tocante ao meio ambiente, estão a melhoria e conservação do 

solo, da água e do microclima regional, a diminuição da utilização de agrotóxicos e 

maior permeabilidade de fluxo de grupos biológicos (quando comparado aos cultivos 

anuais), a redução da pressão sobre a vegetação nativa e, finalmente, o seqüestro de 

carbono. Na dimensão econômica, os cultivos florestais proporcionaram um aumento 

da renda na propriedade rural, na rentabilidade e estabilidade econômica, sendo uma 

alternativa de renda não só rural como também urbana. Quanto à dimensão social, os 

cultivos florestais são importantes na diversificação da produção, no aumento do 

emprego rural e urbano e na manutenção de populações tradicionais, melhorando a 

renda, a qualidade de vida e mantendo hábitos culturais relacionados às florestas.  

 

2.3.3 Importância dos Produtos Florestais No Paraná 

Segundo dados da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal -

APRE/PR4 (2005), o setor florestal, mesmo explorando apenas cerca de 3% da área 

territorial do Estado, já responde pelo 2º lugar dentre os exportadores do agronegócio 

paranaense e pelo 3º lugar na pauta de exportação estadual, perdendo apenas para o 

segmento de grãos e para o setor automobilístico. Isso caracteriza a grande 

capacidade tecnológica do setor florestal, como uma atividade que, nos seus 

processos de industrialização, agrega maior valor aos seus produtos. 

Conforme dados do IBGE (2006)5, o Estado do Paraná contribui com 22,3% da 

produção nacional de madeiras para papel e celulose e outros usos, com 22,4 milhões 

de metros cúbicos anuais. Além disso, contribui com a produção de 13,6% da lenha 

consumida no país e 23,9% do valor da produção nacional da silvicultura.  

Para Fialho (2007)6 a importância social do setor produtivo da floresta está na 

geração de emprego, que é um dos mais expressivos. Segundo o autor “estima-se que 

22 empregos são gerados a cada 100 hectares de floresta, desde a coleta da semente 

até a indústria”. Além da importância econômica e social das florestas, os recursos 
                                                 

4
 . Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal. Setor Florestal do estado do Paraná. 2005. 

5
 .  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário. Disponível em: www.ibge.gov.br. 

Acesso em 21/01/2008. 
6
  FIALHO, J. T. As pequenas propriedades rurais e sua inclusão na cadeia produtiva da madeira: uma 

percepção dos atores florestais paranaenses. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do 
Paraná. 280 p. 
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florestais brasileiros exercem várias funções ambientais como o equilíbrio e 

manutenção dos ecossistemas naturais e sua biodiversidade. Nota-se que com os 

cultivos florestais se diminui a pressão de exploração predatória das florestas 

nativas, as quais oferecem serviços ambientais insubstituíveis. 

O setor florestal, mais do que importante, é necessário, do ponto de vista 

social, transformando-se em instrumento de desenvolvimento, na medida em que 

possibilita a viabilização da pequena produção, que encontra na atividade florestal 

uma real fonte de renda. Assim, o agricultor familiar, dentro dos processos produtivos 

agrossilvipastoris, pode diversificar sua produção, aumentando sua rentabilidade, 

agregando valor à sua propriedade e, com isso, permanecer no campo produzindo e 

melhorando sua qualidade de vida. Assim, a pressão social nos centros urbanos 

poderá ser reduzida na medida em que se venha a apoiar as iniciativas produtivas, 

como é o caso das plantações florestais, em que o Estado do Paraná apresenta um 

excelente potencial. 

Os esforços, tanto das empresas, governos ou proprietários rurais, em 

reflorestar, estão sendo efetuados de forma desequilibrada, isto é, os plantios para 

produção de matéria-prima estão sendo bem menores que a demanda do setor.  Tem-

se como exemplo o fato de muitas empresas brasileiras estarem importando madeira 

de paises como Uruguai e Argentina para suprir o déficit na produção (STCP, 2000)8.  

Ocorre que este descompasso entre a expansão do consumo e a oferta do 

produto, em função da não reposição da madeira consumida, está provocando uma 

crise no abastecimento de madeira. As conseqüências desse “apagão florestal” já são 

bastante drásticas, tanto no que se refere aos aspectos econômicos, como 

socioambientais, que variam desde os problemas de desemprego e redução de renda 

dos agricultores, até a forte pressão que ainda poderá exercer sobre os 

remanescentes florestais nativos, mesmo com a legislação restritiva ambientalmente. 

Segundo diagnóstico florestal de produção e consumo realizado pela 

Seab/Emater-PR, para implantar o Programa Florestal Madeireiro do Estado do 

Paraná - PFM 100 (2006)7 -  15 regiões do Estado indicam que a oferta de produtos de 

base  florestal tem sido menor que a demanda, causando déficit de matéria-prima de 

origem florestal. Os efeitos decorrentes já estão sendo sentidos pela base industrial 

paranaense, com aumentos significativos nos preços desta matéria-prima utilizada. 

Como exemplo, dados da STCP (2000)8 mostram que o Paraná tem déficit anual de 

                                                 

7
 . SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-EMATER/PR. Programa Florestal 

Madeireiro do Estado do Paraná (PMF-100). 38 p. 2006. 
8
 . STCP Engenharia. Variação dos preços médios da madeira no Brasil. 2000. Disponível em: 

www.stcp.com.br. Acesso em: 25/01/2008. 
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6,6 milhões de m3 somente de madeira de Pinus, precisando importar esta matéria 

prima para suprir tal demanda. 

Além disso, muitas empresas e silvicultores que hoje produzem madeira em 

toras de espécies nativas, como por exemplo, de Araucaria angustifolia, não são 

estimulados, muitas vezes vendendo sua produção por preços menores (comparáveis 

aos preços de madeira de Pinus sp.), em função do baixo fluxo de produção de 

madeira destas espécies e da falta de organização da cadeia produtiva para madeira 

de espécies não-tradicionais, como a maioria das nativas. 

Afora tudo isso, os produtos florestais não-madeireiros também necessitam de 

valorização e organização das suas cadeias de produção. Tais produtos - chás, 

produtos para artesanato, raízes, frutos, fibras, ornamentais, medicinais, resinas, 

assim como a prospecção de novas moléculas nos ecossistemas florestais, dentre 

outros. - apresentam uma grande demanda por parte da sociedade, mas ainda 

necessitam de muito trabalho de pesquisa e extensão, que leve à capacitação dos 

profissionais a serem formados no manejo florestal destes produtos, assim como a sua 

industrialização, marketing e vendas, de forma a assegurar a viabilização de muitas 

propriedades rurais na produção diversificada e agregação de valor nos produtos 

florestais não-madeireiros. 

 

2.3.4 Os Produtos Florestais e a Região Sudoeste do Paraná 

 

 Segundo o IBGE (1995)9, a estrutura fundiária no sudoeste do Paraná possui o 

predomínio das pequenas propriedades, também denominadas de Agricultura 

Familiar. Dos mais de 50 mil estabelecimentos rurais da região, 90% destes possuem 

áreas inferiores a 50 ha e ocupam 46% da área. Comparativamente ao estado, o 

mesmo público em área, representa 86% dos estabelecimentos, mas consegue ocupar 

somente 28% da área. Especificamente na microrregião de Francisco Beltrão, onde se 

situam a grande maioria dos municípios, cerca de 95% dos estabelecimentos tem área 

inferior a 50 ha, e conjuntamente ocupam 75% da área. 

As unidades de produção da região apresentam áreas mais planas e outras 

mais declivosas. Nas áreas mais planas os agricultores plantam as lavouras anuais de 

soja, milho, feijão e trigo. Estas áreas são manejadas prioritariamente com tração 

mecânica, utilizando adubação química e controle químico de plantas infestantes. Nas 

áreas declivosas, há uma predominância das pastagens para a pecuária leiteira e as 

pequenas plantações como o fumo, feijão, milho e cana-de-açúcar. Nestas áreas 

                                                 

9
 . Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário. Disponível em: www.ibge.gov.br. 

Acesso em 21/01/2008. 
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ocorre uma maior incidência da tração animal e um uso reduzido de tecnologia, 

despendendo grande esforço físico, tornando penoso o trabalho nestes locais. 

 A base econômica dos 42 municípios sudoestinos vem das atividades da 

agropecuária, com destaque para as culturas de soja, milho, feijão, trigo e fumo e de 

criações na bovinocultura de leite, avicultura, suinocultura e bicho-da-seda. 

Segundo dados Programa de Apoio a Tecnologias Apropriadas - PTA/CNPq, 

Sub-Projeto da Região Sudoeste do Paraná (2000)10, estima-se que a cobertura 

vegetal existente na região Sudoeste represente 1,4% da área total da região. Apesar 

da pequena percentagem de cobertura vegetal, destacam-se o Parque Nacional do 

Iguaçu com 176.000 ha de floresta nativa. Também possui grande importância a 

Reserva Indígena de Mangueirinha (Etnias Kaingang e Guarani), onde se localiza a 

maior floresta nativa de Araucaria augustifolia do planeta, com 16.375 ha, abrangendo 

partes dos municípios de Chopinzinho, Coronel Vivida e Mangueirinha (FUNAI, 

2008)11.  

Considerando que, segundo o Código Florestal Brasileiro, 20% da área das 

propriedades rurais devem ser destinadas à Reserva Legal, é possível concluir que, a 

partir dos dados do Censo Agropecuário do IBGE de 1995, a região sudoeste 

apresenta um déficit de cerca de 72.000 ha de cobertura florestal. Esta informação 

relaciona-se diretamente com a conservação do solo, dos recursos hídricos e da 

biodiversidade, além do manejo florestal sustentável nas propriedades rurais. 

Esse déficit precisa ser revertido para minimizar uma rede de conseqüências 

que afetam direta e indiretamente os recursos naturais das propriedades rurais, como 

é o caso da manutenção da qualidade e quantidade das águas. Essa rede afeta 

também a economia da propriedade e a sustentabilidade da mesma e, por 

conseguinte, da região. 

 Como estratégia para viabilizar econômica, social e ambientalmente a 

agricultura familiar, através da diversificação da propriedade e da renda, os cultivos 

florestais são importantes para a viabilização das pequenas propriedades em médio e 

longo prazo, pois propicia rendas estáveis, podendo se tornar, quando bem planejada, 

uma fonte de rendimentos significativos para o agricultor, viabilizando investimentos e 

a sua permanência na propriedade. Assim, a melhoria da qualidade da produção 

dentro da propriedade, através da inserção dos plantios e manejo florestal, de forma 

integrada com as outras atividades econômicas e ambientais, proporcionará aumento 

                                                 

10
 . EMATER/PR – CEFET/PR.  Programa de apoio às tecnologias apropriadas – PTA/CNPq - Sub-projeto 

da Região Sudoeste do Paraná. Pato Branco, PR. 2000. 41 p. 
11

 . FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Áreas indígenas do Paraná. Disponível em: www.funai.gov.br. 
Acesso em 10/02/2008. 
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de renda, uso racional dos recursos e trará melhor qualidade de vida às pessoas 

que nela vivem. 

A região sudoeste do Paraná tem enorme potencial para, como um meio 

fundamental de integração das atividades agropecuárias, ter ênfase aos sistemas 

agrossilvopastoris (SASPs), definido por aliar culturas florestais, agrícolas, pastagens 

e animais de criação. Este é um aspecto fundamental para a inserção da floresta na 

propriedade rural, pois apresenta vários benefícios, entre os quais podem-se citar a 

integração de atividades e a diversificação de produtos oriundos de uma mesma área, 

o que incrementa a renda do produtor, além de permitir que as diversas atividades 

possam ser implantadas em áreas pequenas. Além disso, os SASPs aliam diversas 

vantagens técnicas, como maior crescimento das árvores, seja pelo maior espaço de 

crescimento ou pela adubação verde, conforto térmico para os animais, pelo 

sombreamento, além de permitir a continuidade da produção agrícola, com qualidade 

e maior resistência à secas e pragas, devido à maior biodiversidade que possibilita. 

Com relação à biodiversidade vegetal, deve-se ressaltar que os 

desmatamentos estão contribuindo para a perda de espécies raras e ameaçadas que 

ocorrem nessa região, como é o caso do pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), 

da imbuia (Ocotea porosa), da grápia (Apuleia leiocarpa), do cedrilho (Cedrella lilloi), 

da espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), da pata-de-vaca (Bauhinia forficata), do pau-

andrade (Persea major), do ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla), do xaxim (Dicksonia 

sellowiana) e de inúmeras outras espécies, tanto arbóreas como lianescentes, 

epifíticas e bromeliáceas. Com essa destruição de habitats naturais, a biodiversidade 

de fauna também fica prejudicada, uma vez que não encontra mais as condições 

adequadas para suprir as suas necessidades alimentares, desequilibrando a cadeia 

alimentar natural regional. 

A hidrografia da região é bastante acentuada, com importantes rios, cabendo 

citar o Iguaçu, desde a altura do seu afluente, Rio Iratim, no município de Palmas, até 

o Rio Santo Antônio, na divisa do Paraná com a Argentina. Destacam-se ainda alguns 

afluentes importantes, como os rios Capanema, Sarandi, Cotegipe, Santana e Chopin, 

sendo este último o de maior volume. A região tem malhas hídricas abundantes, com 

córregos e riachos maiores que alimentam os rios formando microbacias de terceira 

ordem bem definidas. Três represas inundam as áreas da região: a de Salto Santiago, 

Salto Osório e Salto Caxias. Isto representa um passivo de áreas à reflorestar 

bastante grande que tem uma função ecológica igualmente importante 

De uma forma genérica, o clima característico da região é o Cfa, subtropical 

com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes, ocorrendo nas partes 

mais baixas do planalto de Guarapuava, isto é, nas regiões norte, no centro-oeste, no 
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oeste, no sudoeste, no vale do Ribeira e na Baixada Litorânea. A região registra 

temperaturas médias anuais de 19°C e pluviosidade de 2025 mm anuais12.  

Quanto às tipologias de solos, a região Sudoeste apresenta, nas áreas de 

relevo plano, nos aluviões dos cursos d’água, principalmente solos aluviais e 

hidromórficos. Nas áreas de relevo suave ondulado ocorrem Latossolo Vermelho, 

Latossolo bruno, Cambissolo e Nitossolos. Os Neossolos litólicos estão presentes nas 

partes mais acidentadas do relevo. Os solos mais usados para a prática da agricultura 

apresentam frágil equilíbrio ecológico, principalmente quando submetidos a uma 

agricultura intensiva em mecanização e em insumos modernos13.  

 Apesar da existência de pequenas áreas com florestas nativas, mesmo as que 

se encontram em Reserva Legal ou Áreas de Preservação Permanente, apresentam 

potencial para serem manejadas para a obtenção de múltiplos produtos, ai se 

enquadrando todos aqueles produtos onde a sua obtenção não signifique a derrubada 

da floresta, podendo se entender nessa lógica a produção de chás, flores, mel, óleos 

essenciais, frutos silvestres, etc. Também podem ser manejadas para obtenção de 

madeira, podendo, sob orientação de profissionais Engenheiros Florestais, se tornar 

uma fonte de renda auxiliar na propriedade, sob regime de manejo florestal 

sustentável e uso racional da propriedade. 

 Aliado a tudo isso, nos diversos aspectos produtivos e de diversificação da 

produção rural com qualidade e sustentabilidade, uma necessidade de todo o Brasil, 

que não poderia deixar de ser a mesma do Estado do Paraná, refere-se à necessidade 

de restauração ambiental das Áreas de Preservação Permanentes (APPs), tanto rurais 

como urbanas, pois são fundamentais como corredores ecológicos para fluxo gênico 

de plantas e passagem de animais, além de garantir a qualidade da água, tão 

necessária para servir de base à produção de outras cadeias na propriedade, além do 

uso e consumo humano. 

 Por tudo isso, a implantação do Curso de Engenharia Florestal na UTFPR 

Campus Dois Vizinhos vem atender uma demanda da sociedade, pois se percebe a 

carência da formação e atuação deste profissional na região sudoeste do Estado, nas 

mais diversas áreas em que o mesmo poderá atuar, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentado regional, bem como de qualquer região do país. 
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 . INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANÁ. Sistema de Monitoramento Agroclimático do Paraná. 

Disponível em: www.iapar.br. Acesso em: 27/02/2008. 
13

 . EMBRAPA-SNLCS. Levantamento e Reconhecimento dos solos do estado do Paraná. Curitiba, 1984. 
(Boletim Técnico 27) 
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3. Identificação do curso de graduação em Engenharia Florestal 

 

Denominação do Curso: Curso de Engenharia Florestal 

Titulação Conferida: Engenheiro Florestal 

Modalidade de Curso: Superior Regular 

Nível do Curso: Graduação 

Integralização: Dez semestres 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias 

Habilitação: Engenheiro Florestal 

Turno de funcionamento: Manhã e Tarde 

Regime Escolar: Semestral 

Vagas: 44 (quarenta e quatro) vagas semestrais/Vestibular de verão e inverno 

Ano e Semestre de Início e Funcionamento do Curso: 2008/ 2º Semestre.  

 

4. Organização didático-pedagógica 
 

O Curso de Engenharia Florestal da UTFPR buscará como estratégia, a 

construção/produção do conhecimento, de forma integrada, que gere a consolidação 

dos conhecimentos necessários às competências e habilidades do egresso. 

Para tanto, deverão ser estimuladas as atividades que privilegiem a associação 

entre alunos, professores e funcionários em atividades que vão além do ensino, ou 

seja, que incluam a pesquisa e a extensão como parte integrante do processo de 

ensino/aprendizagem.  

Através da associação ensino, pesquisa e extensão, articulando as disciplinas 

com o estágio supervisionado, atividades complementares e trabalho de conclusão de 

curso, o aluno será estimulado a entrar em contato com a realidade do meio de 

atuação futura, conhecendo, desde a graduação, os problemas e potencialidades a 

serem vivenciados futuramente, retro-alimentando e revisando o conhecimento e as 

atividades de ensino. A participação dos alunos em projetos de pesquisa e extensão 

deverá ser norteada pela UTFPR, de forma a assegurar o papel social da mesma para 

a universidade e a comunidade onde a mesma está inserida. 

A associação entre universidade e comunidade também deverá receber 

atenção especial, na forma de convênios e intercâmbios institucionais, pois possibilita 

grandes condições para o ensino prático do curso, além do constante contato entre 

universidade e sociedade. 

A flexibilidade da grade curricular está baseada no estabelecimento de pré-

requisitos mínimos e na opção de disciplinas optativas e de atividades 
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complementares de graduação, as quais oportunizarão aos alunos a busca de uma 

formação diferenciada, atendendo aos seus anseios individuais, dentro das 

possibilidades de formação e atribuição profissional legal, permitindo também 

atualização constante. 

As atividades complementares de graduação deverão ser estabelecidas de 

forma sistemática e ofertadas ao aluno. Estas atividades permitirão o aprimoramento 

da formação profissional do egresso, sendo já regulamentadas pelo “Regulamento das 

Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da UTFPR” (Aprovado pela 

Resolução nº 61/06 (COEPP) e retificado pela Resolução nº56/07 (COEPP)). 

A realização de trabalhos em grupo, reunindo alunos, professores e inclusive 

funcionários, é aspecto fundamental à interdisciplinaridade, congregando áreas que 

tenham interesses comuns, gerando integração de conhecimentos. Para isso e por 

isso, é fundamental que cada docente tenha visão global sobre todas as áreas que 

compõem o curso, podendo com isso auxiliar os acadêmicos numa visão de 

entendimento do curso, como também direcionar os conteúdos por ele ministrados a 

essa visão e à continuidade do conhecimento. 

Almeja-se que os alunos tenham participação ativa nas atividades acadêmicas 

do curso, assim como naquelas atividades extra-classe, com o uso freqüente da 

estrutura da biblioteca, o contato freqüente junto aos professores fora do horário 

normal de aula para dirimir dúvidas, trabalhos em grupo, atuação em projetos de 

pesquisa e extensão, comissões, movimento estudantil, etc., caracterizando uma 

formação mais ampla e cidadã. A participação dos alunos nestas atividades, de forma 

complementar as disciplinas cursadas, com a orientação dos professores, é requisito 

fundamental à formação desejada, além do zelo necessário pelo patrimônio público e 

do bom relacionamento com colegas, professores e técnico-administrativos. Estes 

últimos também têm, dentro de uma visão moderna da formação profissional, um 

papel muito importante, devendo também se comprometer com o processo de ensino-

aprendizagem. 

Este comprometimento se revela principalmente na participação em eventos e 

cursos promovidos pela instituição e fora dela, sempre que for necessário ou possível, 

bem como no zelo e manutenção dos materiais, equipamentos e espaço físico sob sua 

responsabilidade, em uma ambiente de respeito, equilíbrio e colaboração mútua. 

Para o corpo docente, as atitudes que são esperadas partem do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo a interação das 

suas atividades com os objetivos da UTFPR, de forma associada e que vise a 

produção do conhecimento, valorização da pessoa humana, com trabalho embasado 

em princípios éticos, compromisso social, atualização técnica e didático-pedagógica 
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permanente, inserção científica, forte atuação junto aos discentes, participação na 

gestão acadêmica e administrativa e promovendo cada vez mais a inserção social 

do curso e, consequentemente, da universidade. 

 

4.1 Concepções do curso 

 

4.1.1 Objetivos educacionais permanentes da Instituição 

 

Missão 

Promover a educação de excelência através do ensino, pesquisa e extensão, 

interagindo de forma ética e produtiva com a comunidade para o desenvolvimento 

social e tecnológico. 

 

Visão 

Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

tecnológica. 

 

Valores 
Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade; 

Desenvolvimento humano: formar o cidadão integrado no contexto social; 

Integração social: realizar ações interativas com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico; 

Inovação: efetuar a mudança através da postura empreendedora; 

Qualidade e excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos 

para a satisfação da sociedade.  

 

Objetivos  

- Ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros 

de nível básico da educação profissional; 

- Ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional para 

os diferentes setores da economia; 

- Ministrar ensino médio; 

- Ministrar ensino superior, de graduação e de pós-graduação latu-sensu e 

stricto-sensu, visando a formação de profissionais especialistas na área de tecnologia; 

- Oferecer educação continuada por mecanismos, visando a atualização, ao 

aperfeiçoamento e à especialização na área tecnológica; 
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- Ministrar curso e programas de formação pedagógica de professores e 

especialistas; 

- Realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas de forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade. 

 

4.1.2 Objetivos do Curso 

 

O Curso de Engenharia Florestal da UTFPR-PR objetiva a formação de 

profissionais com sólidos conhecimentos básicos e profissionalizantes, que sejam 

capazes de planejar, orientar e executar técnicas visando à melhoria das atividades 

ligadas ao setor florestal, na cadeia produtiva dos madeiráveis e não-madeiráveis, na 

conservação e restauração dos recursos naturais, com ênfase no desenvolvimento de 

tecnologias de base florestal, à sustentabilidade e o desenvolvimento regional, levando 

em consideração, portanto, as características da região onde o curso estará inserido. 

Além disso, induzir o egresso ao raciocínio lógico, interpretativo e analítico para 

identificar e solucionar problemas; atuar em diferentes contextos da profissão, com 

visão humanista, promovendo o desenvolvimento, o bem estar e a qualidade de vida 

das comunidades e dos cidadãos; e compreender a necessidade do contínuo 

aprimoramento de suas competências e habilidades como profissional da Engenharia 

Florestal. 

 

4.1.3 Fundamentação Legal 

A legislação que regulamenta o curso de Engenharia Florestal da 

UTFPR – Campus Dois Vizinhos é a que segue: 

 

- Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de graduação em Engenharia – 

Resolução CNE/CES 11/2002 

 As diretrizes curriculares do curso de Engenharia Florestal da UTFPR – 

Campus Dois Vizinhos serão regidas pela Resolução 11/2002 da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação que institui as diretrizes para 

os cursos de graduação em Engenharia. 

 Através da referida resolução e das peculiaridades regionais (sócio-econômico 

e ambientais) do Sudoeste do Paraná, aspecto presente na caracterização regional, 

parte integrante deste projeto, o perfil do egresso foi definido. 

Os detalhes do perfil desejado para o profissional a ser formado na UTFPR 

Campus Dois Vizinhos podem ser obtidos no item “Perfil Profissional do Egresso”. 
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- Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de graduação em Engenharia 

Florestal – Resolução CNE/CES 03/2006 

A Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de fevereiro de 2006, institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia 

Florestal, bacharelado, a serem observadas pelas instituições de ensino 

superior do País. Segundo esta o “projeto pedagógico do curso, observando 

tanto o aspecto do progresso social quanto da competência científica e 

tecnológica, permitirá ao profissional a atuação crítica e criativa na identificação 

e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento 

às demandas da sociedade”. Além disso, “deverá assegurar a formação de 

profissionais aptos a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 

grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, 

socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como a utilizar 

racionalmente os recursos disponíveis, além de conservar o equilíbrio do 

ambiente”. 

A resolução supracitada ainda enfatiza que o curso deverá estabelecer 

ações pedagógicas com base no desenvolvimento de condutas e de atitudes 

com responsabilidade técnica e social, considerando alguns princípios, a saber: 

“o respeito à fauna e à flora; a conservação e recuperação da qualidade do 

solo, do ar e da água; o uso tecnológico racional, integrado e sustentável do 

ambiente; o emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo; e o atendimento 

às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades profissionais”. 

Finalmente, esta resolução orienta sobre as competências e habilidades do 

egresso, as quais deverão alicerçar a coexistência de relações entre teoria e 

prática, como forma de fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para 

a concepção e a prática da Engenharia Florestal, capacitando o profissional a 

adaptar-se de modo flexível, crítico e criativo às novas situações. 
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- Leis Relativas ao Exercício Profissional 

 

Como âmbito inicial da legislação concernente ao profissional Engenheiro 

Florestal, cabe citar a Lei Federal 4643/65, que cria a especialidade de Engenheiro 

Florestal. 

A legislação pertinente ao exercício profissional do Engenheiro Florestal refere-

se à Lei Federal nº 5.194/66, a qual regula o exercício das profissões de Engenheiro, 

Arquiteto e Engenheiro Agrônomo. O profissional formado, com sua denominação 

oficial de Engenheiro Florestal, terá regulado seu exercício profissional pelo sistema 

Confea/CREAs e as legislações pertinentes à profissão. 

A discriminação das atividades das diferentes modalidades profissionais da 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia foi realizada pela Resolução do Confea 

nº218/1973. Nesta Resolução, foi discriminado, em seu artigo 10, as atividades que 

competem ao Engenheiro (a) Florestal, contemplando as atividades 01 a 18 do artigo 1 

da referida resolução, no tocante à engenharia rural, construções para fins florestais e 

suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal, melhoramento 

florestal, recursos naturais renováveis, ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal, 

produtos florestais, sua tecnologia e industrialização, edafologia, processos de 

utilização do solo e de floresta, ordenamento e manejo florestal, mecanização florestal, 

implementos florestais, economia e crédito rural para fins florestais, seus serviços afins 

e correlatos. 

Atualmente, a Resolução Confea 1010/05 e seus respectivos anexos é a que 

regulamenta a atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e 

caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos dentro do sistema 

Confea/CREAs, como é o caso do Engenheiro Florestal. 

Cabe citar ainda a Resolução Confea 342/90 (Discrimina atividades relativas a 

empreendimentos agropecuários, florestais, agroindustriais e de armazenagem com 

ou sem utilização de Crédito Rural ou Incentivo Fiscal, que implicam a participação 

efetiva e autoria declarada de profissionais legalmente habilitados); a Resolução 

Confea 344/90 (Define as categorias profissionais habilitadas a assumir a 

Responsabilidade Técnica na prescrição de produtos agrotóxicos, sua aplicação e 

atividades afins); a Resolução Confea 345/90 (dispõe quanto ao exercício por 

profissional de Nível Superior das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias 

de Engenharia); a Decisão Normativa Confea 47/92 (dispõe sobre as atividades de 

Parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras 

providências); a Decisão Normativa Confea 67/2000 (dispõe sobre o registro e a 
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anotação de responsabilidade técnica das empresas e dos profissionais 

prestadores de serviços de desinsetização, desratização e similares), entre outras. 

 

4.1.4 Perfil Profissional Pretendido 

 

O perfil dos egressos de um Curso de Engenharia Florestal (segundo Diretrizes 

Curriculares sugeridas pelo Conselho Nacional de Educação) compreenderá sólida 

formação científica e profissional geral que os capacite a absorver e desenvolver 

tecnologias, observando tanto o aspecto do social quanto da competência científica e 

tecnológica que permitirão ao profissional atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ético/humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade Ainda pretende a formação de profissionais aptos a compreender e traduzir 

as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos 

problemas tecnológicos, sócio-econômicos, gerenciais e organizativos, bem como 

utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de conservar o equilíbrio do 

ambiente. 

Para o bom desempenho de sua profissão, o Engenheiro Florestal deve: 

- Ter sólida base nas ciências biológicas, exatas, humanas com forte 

consciência ética e ecológica quanto a sua responsabilidade na produção florestal e 

conservação da natureza; 

- Conhecer os ecossistemas terrestres, em particular os florestais, bem como 

as realidades sociais e econômicas associadas a tais ecossistemas nas diversas 

regiões do Brasil; 

- Demonstrar conhecimentos detalhados sobre métodos e técnicas de 

implantação, condução e manejo de povoamentos florestais formados com espécies 

de interesse sócio-econômico e sua utilização para fornecimento de matéria-prima em 

sortimentos e qualidades exigidas pelo mercado; 

- Apresentar embasamento adequado para a elaboração de projetos 

ambientais, necessários ao gerenciamento de unidades de conservação e 

preservação ambiental, uso e conservação de biodiversidade, restauração ambiental, 

educação ambiental, manejo de bacias hidrográficas, elaboração e execução de 

projetos de arborização e paisagismo, manejo de fauna silvestre, avaliações de 

impactos ambientais, zoneamento ambiental e planejamento de propriedades rurais; 

- Demonstrar juízo crítico autônomo na sua área de conhecimento e atuação, 

sabendo utilizar o método científico e técnicas de comunicação para a análise e 

condução dos processos de tomadas de decisão dentro dos princípios básicos de 
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sustentabilidade ambiental; 

- Apresentar capacidade gerencial e administrativa, desenvolvimento do 

espírito de liderança e de trabalho em equipe, bem como da ação na sociedade; 

- Ter a capacidade de intervir sobre os Recursos Naturais Renováveis através 

de métodos de manejo adequados para cada situação tecnológica, sócio-econômica, 

ambiental e cultural; 

- Conhecer as técnicas de utilização de máquinas e equipamentos nas práticas 

florestais, dentro dos critérios de racionalidade operacional e de baixo impacto sobre o 

ambiente; 

- Entender os processos de transformação industrial de origens florestais, 

associadas às propriedades da matéria-prima florestal com a qualidade dos produtos 

finais desejados; 

- Ter conhecimento sobre a interação do homem com o meio ambiente de 

forma a permitir a percepção, o equacionamento, o diagnóstico e a gestão dos 

problemas ambientais, dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável; 

- Conhecer os processos de representação espacial e temporal dos recursos 

naturais necessários para o preparo de sistemas geográficos de informações; 

- Possuir visão crítica dos processos sociais, sabendo interagir com pessoas de 

diferentes grupos sociais e étnicos; 

- Possuir visão holística da atuação do Engenheiro Florestal. Aptidão para o 

trabalho em ambientes naturais e em atividades ligadas ao desenvolvimento rural; 

- Acumular conhecimentos amplos em Gestão Ambiental para trabalhar em 

setores públicos e privados no que se refere às obras de infra-estrutura – saneamento, 

redes viárias, hidráulicas, etc. 

- O egresso de um Curso de Engenharia Florestal deve ser ético, cidadão, 

empreendedor e conhecer bem as linhas de “marketing”, bem como ter visão nas 

áreas de certificação, ecoturismo e manejo de produtos não-madeiráveis. 

 

4.1.4.1 Competências e Habilidades 

A UTFPR – Campus Dois Vizinhos, através de seu currículo, espera 

desenvolver no Engenheiro Florestal as seguintes competências e habilidades: 

- Coordenar o planejamento, execução e revisão de planos de manejo florestal; 

- Planejar e executar planos de implantação florestal e restauração ambiental; 

- Coordenar o planejamento e execução de atividades de preservação e 

conservação de ecossistemas visando à manutenção da biodiversidade; 

- Administrar, operar e manter sistemas de produção florestal em florestas 

naturais e plantadas; 
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- Orientar o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e 

uso de ecossistemas florestais; 

- Coordenar o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa do 

meio ambiente; 

- Cooperar na elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural 

sustentável; 

- Coordenar o desenvolvimento de planos de utilização de recursos florestais 

por populações tradicionais; 

- Coordenar sistemas de monitoramento ambiental; 

- Coordenar o planejamento e execução de projetos de extensão rural; 

- Coordenar e executar programas de educação ambiental, de forma técnica e 

bem embasada; 

- Planejar, mapear, coordenar e executar projetos temáticos em geral, 

classificação, espacialização e quantificação de Recursos Naturais Renováveis; 

- Planejar, coordenar e executar projetos de levantamento, quantificação e 

qualificação de Recursos Florestais; 

- Coordenar o planejamento e execução de projetos de abastecimento de 

indústrias e controle de qualidade de matéria-prima florestal; 

- Administrar, operar e manter sistemas de processamento de matéria-prima 

florestal; 

- Planejar e administrar sistemas de colheita e transporte florestal; 

- Planejar e coordenar sistemas Agrossilvipastoris; 

- Planejar e coordenar sistemas de produção e cultivo de espécies florestais de 

interesse regional (araucária, eucalipto, pinus, acácia-negra, erva-mate, plátano, etc.); 

- Planejar e coordenar sistemas de manejo e produção de produtos florestais 

não-madeiráveis (plantas medicinais, decorativas, palmito, sementes, resinas, 

cogumelos, etc.); 

- Planejar e coordenar projetos de arborização e paisagismo; 

- Planejar e coordenar projetos de manejo de fauna silvestre; 

- Planejar e coordenar projetos de avaliação e perícia ambiental e florestal, 

bem como laudos técnicos; 

- Planejar e coordenar projetos de turismo rural e ecoturismo; 

- Planejar e executar programas de biotecnologia e melhoramento genético, 

principalmente de plantas arbóreas e arbustivas; 

- Planejar, coordenar e operar sistemas de preservação de madeira. 
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4.2 Estrutura e conteúdos curriculares 

 

A carga horária proposta para o curso é de 4440 horas/aula, que permite a 

coexistência entre aulas teóricas e práticas e a geração/aquisição necessária dos 

conhecimentos e habilidades para o Engenheiro Florestal egresso. 

Considerou-se para isso as áreas de atuação da profissão e os conhecimentos 

necessários para tal, partindo da nomenclatura das disciplinas comuns aos cursos de 

Engenharia da UTFPR e também das demais disciplinas básicas tocantes aos cursos 

de Engenharia Florestal do Brasil, bem como da normatização do Sistema 

Confea/CREAs. Assim foram definidas as disciplinas que comporão o currículo do 

curso, definindo-se também quais seriam básicas, profissionalizantes ou específicas. 

Na carga horária do curso de Engenharia Florestal da UTFPR – Campus Dois 

Vizinhos estão consideradas, além das disciplinas obrigatórias (básicas, 

profissionalizantes e específicas), as horas relativas ao estágio supervisionado (360 

horas), às disciplinas optativas (180 horas) e às atividades complementares de 

graduação, com carga horária de 180 horas. 

Os alunos ingressos desenvolverão as atividades acadêmicas em sistema 

semestral, com número mínimo de pré-requisitos, visando melhorar a consolidação 

única dos conhecimentos nas áreas de atuação do Engenheiro Florestal. As áreas de 

atuação do egresso estão sistematizadas dentro do currículo, de acordo com a 

descrição a seguir. 

 

4.2.1 Área de Atuação: Gestão Ambiental 

 

Objetivos da área 

Fornecer conhecimentos necessários para o planejamento ambiental, criar 

habilidades para conhecer a dinâmica dos Recursos Naturais Renováveis e tomar 

decisões e atitudes para elaborar Projetos Ambientais visando à conservação 

permanente dos mencionados recursos, em atenção ao Eco-Desenvolvimento. 

Objetiva-se também capacitar o aluno na visualização e determinação das 

medidas mitigadoras e compensatórias quando se faz necessário uma intervenção 

ambiental, visando à restauração ambiental e à sustentabilidade. 

 

Atividades e atribuições: 

- Estudos de dinâmica e estrutura de ecossistemas; 

- Elaboração de zoneamentos ambientais; 
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- Desenvolvimento de pesquisas de campo nos diferentes ecossistemas 

brasileiros; 

- Gerenciamento e manejo de unidades de conservação e outras áreas 

naturais protegidas; 

- Elaboração, manejo e gerenciamento ambiental para diagnosticar e 

prognosticar os problemas nas áreas urbanas e rurais dos municípios; 

- Avaliações de impactos ambientais nos empreendimentos pontuais e lineares  

- Manejo da fauna silvestre; 

- Gerenciamento e manejo integrado de bacias hidrográficas; 

- Planejamento de propriedades rurais; 

- Elaboração e acompanhamento do monitoramento ambiental nos projetos 

acima assinalados; 

 

4.2.2 Área de atuação Silvicultura 

 

Objetivos da área 

Oferecer conhecimentos sobre a regeneração e formação de florestas com 

qualidade, baseados nos princípios fisiológicos, ecológicos, genéticos e silviculturais, 

levando em consideração os aspectos de fitossanidade e de proteção. 

 

Atividades e atribuições: 

- Desenvolvimento de tecnologias referentes à produção de sementes e mudas 

florestais, ornamentais e medicinais; 

- Aplicações de biotecnologias aplicadas ao setor florestal; 

- Aplicação de técnicas de florestamento e reflorestamento; 

- Domínio de tecnologias de melhoramento florestal; 

- Aplicação de técnicas de proteção e controle de doenças e pragas florestais; 

- Trabalhos de prevenção e controle de incêndios florestais; 

- Desenvolvimento de técnicas sobre sistemas silviculturais em geral; 

- Desenvolvimento de sistemas de cultivos agro-silvo-pastoris; 

- Desenvolvimento de tecnologia dos sistemas de produção de espécies regionais de 

importância sócio-econômica; 

- Estudos sobre tecnologia de aproveitamento de produtos alternativos da floresta. 

- Elaboração e execução de projetos de arborização e paisagismo; 
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4.2.3 Área de atuação: Geomática 

 

Objetivos da área: 

Oferecer conhecimentos quanto ao georreferenciamento de imóveis rurais, e 

quanto ao processamento de dados espaciais no contexto de projetos florestais e 

ambientais, no âmbito do planejamento e monitoramento espacial. 

 

Atividades e atribuições: 

- Desenvolvimento de tecnologias abrangendo atividades de produção, aquisição, 

armazenagem, análise, disseminação e gerenciamento de informações espaciais 

relacionadas com o meio ambiente e com os recursos terrestres; 

- Desenvolvimento de atividades que incluem levantamentos e mapeamentos, 

integrando elementos como topografia, cartografia, hidrografia, geodésia, 

fotogrametria, com as novas tecnologias e os novos campos de aplicação como o 

sensoriamento remoto, o mapeamento digital, os sistemas de informações geográficos 

e os sistemas de posicionamento por satélites; 

- Coletar informações, por sensores orbitais e aerotransportados, por instrumentos 

acoplados em embarcações ou instalados no solo, uma vez processados e 

manipulados com equipamentos e programas da tecnologia da informação e gerar 

produtos que podem construir mapas dos mais diversos tipos ou bases de dados de 

cadastros multifinalitários. 

 

4.2.4 Área de Atuação: Manejo Florestal 

 

Objetivos da área: 

Fornecer conhecimentos necessários para planejar o uso, o manejo e a 

conservação dos recursos florestais, baseados em princípios ecológicos, genéticos, 

sociais, econômicos, administrativos, legais e de sustentabilidade. 

 

Atividades e atribuições: 

- Conhecer e dominar técnicas de mensuração florestal; 

- Planejar e executar sistemas de inventários florestais; 

- Conhecer e dominar a legislação e as políticas florestal e ambiental; 

- Aplicar métodos e técnicas de economia e planejamento florestal, visando analisar a 

viabilidade de investimentos florestais; 

- Conhecer métodos e técnicas de organização e administração de empresas 

florestais; 
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- Elaborar e executar planos de manejo florestal em regime de produção 

sustentada; 

- Elaborar e executar planos de ordenamento florestal, visando estruturar a 

produção em sortimentos e qualidades desejados; 

- Elaborar e executar planos de colheita e transporte de produtos e subprodutos 

florestais; 

- Elaborar e executar projetos florestais, visando o licenciamento de empreendimentos 

e atividades produtivas. 

- Elaborar planos de manejo de paisagem 

 

4.2.5 Área de atuação: Tecnologia de Produtos Florestais 

 

Objetivos da área: 

Oferecer conhecimentos sobre as características anatômicas, física, química e 

mecânica da madeira, visando o aproveitamento e utilização racional dos produtos 

florestais. 

 

Atividades e atribuições: 

- Estudos sobre identificação, caracterização e descrição anatômica da madeira; 

- Desenvolver tecnologias de processamento mecânico da madeira; 

- Estudos sobre propriedades físicas e mecânicas da madeira e derivados; 

- Desenvolvimento de tecnologias de secagem da madeira; 

- Conhecimento de biodeterioração e preservação de madeiras; 

- Dominar técnicas de fabricação de painéis de madeira (chapas de fibras, 

aglomerados, compensados, madeira-cimento etc.); 

- Dominar técnicas de processamento químico (celulose e papel) e resinagem de 

madeira; 

- Gerenciar unidades industriais madeireiras; 

- Elaboração e análise de projetos florestais industriais; 

- Gerenciar o processamento e industrialização de produtos florestais não-

madeiráveis. 

 

4.3. Embasamento da formação 

 

A base da formação do Engenheiro Florestal abrangerá um núcleo de 

disciplinas obrigatórias, estágio curricular supervisionado, disciplinas optativas, 

trabalho de conclusão de curso e atividades complementares de graduação. 
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As 90 horas mínimas do grupo de Humanidades estarão distribuídas nas 

seguintes disciplinas: Sociologia e Extensão Rural; Associativismo, Cooperativismo 

e Desenvolvimento Rural; Política e Legislação: Florestal e Ambiental, 

Planejamento e Administração Florestal. Além destas disciplinas obrigatórias, o aluno 

poderá complementar sua formação na área, através das seguintes disciplinas 

optativas: Empreendedorismo e Liderança; Ética, Profissão e Cidadania; Educação 

Ambiental. 

 Os conteúdos referentes ao tema “História e Cultura Afro-Brasileira” estarão 

presentes na ementa da disciplina de Sociologia e Extensão Rural, especialmente no 

tópico denominado “Introdução à sociologia e à antropologia”. 

 

4.3.1 Estágio Curricular Supervisionado 

 

A formação curricular plena e cidadã do Engenheiro Florestal da UTFPR – 

Campus Dois Vizinhos contemplará a realização de estágio curricular, sob supervisão 

e orientação de professores. A carga horária mínima para o estágio curricular 

supervisionado é de 360 horas. A proposta para regulamentação do Estágio 

Supervisionado em Engenharia Florestal será elaborada pelo colegiado do curso em 

concordância com o Regulamento de Estágios Supervisionados da UTFPR 

(Resolução 16/01 do COENS). 

 

4.3.2 Disciplinas Optativas 

 

As disciplinas optativas deverão ser cursadas pelo aluno, num numero mínimo 

de 180 horas, sendo escolhidas pelo mesmo entre as disciplinas oferecidas 

semestralmente, a partir do 5º semestre. 

O aluno poderá cursar, em regime especial, disciplinas afins, ofertadas por 

outros cursos superiores da UTFPR ou de outras Instituições de Ensino Superior, que 

poderão ser aproveitadas como parte da carga horária mínima a ser cumprida com 

disciplinas optativas, desde que sejam avaliadas e aprovadas pela Coordenação do 

Curso. O pedido de aproveitamento de disciplina, realizado pelo aluno, deve ser 

acompanhado de uma justificativa por escrito, do programa da disciplina e dos 

documentos comprobatórios da realização e aprovação na mesma. 

No caso de o aluno reprovar em uma disciplina optativa, o mesmo poderá optar 

por outra disciplina optativa para integralizar a carga horária mínima nestas, sendo 
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computadas no somatório da carga horária mínima, somente as que o aluno 

obtiver aprovação. 

A oferta de disciplinas optativas, disponíveis em determinado semestre, 

será realizada quando houver, no mínimo, 10 (dez) alunos matriculados na mesma. 

Caso não se atinja esse número mínimo de alunos matriculados, mesmo assim a 

disciplina poderá ser efetivada, a pedido do professor e/ou dos alunos interessados, 

desde que comprovada a real necessidade e possibilidade de oferta da referida 

disciplina no semestre requerido. 

O conjunto de disciplinas optativas relacionadas neste projeto poderá sofrer 

alterações ao longo do tempo, em função da disponibilidade de professores habilitados 

para ministrá-las. Dessa forma, a Coordenação do Curso poderá solicitar o registro de 

novas disciplinas optativas ou exclusão de algumas das existentes, ao Conselho de 

Ensino da UTFPR. 

 

4.3.3 Atividades complementares 

 

As atividades complementares de graduação deverão ser implementadas 

durante todo o curso, por meio do aproveitamento dos conhecimentos, adquiridos 

pelos estudantes através de estágios extracurriculares, projetos de pesquisa, projetos 

de extensão, monitorias, iniciação científica, seminários, simpósios, congressos, 

conferências e cursos de extensão, entre outros. 

Em especial, os alunos terão acesso a cursos de extensão na área de 

informática básica, visando suprir a necessidade da diretriz nacional, levando-se em 

conta o fato de que a maioria dos alunos já possui conhecimentos básicos suficientes 

na área de informática. 

A carga horária das atividades complementares de graduação será de 180 

horas, de acordo com a Resolução nº13/06 (COEPP). 

As propostas para regulamentação das atividades complementares serão 

definidas pelo Colegiado do Curso em concordância com o Regulamento da UTFPR 

para tal (Resolução nº61/06 (COEPP) e Resolução nº56/07 (COEPP)). 

 

4.3.4 Trabalho de Conclusão de Curso 

  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste de trabalho de pesquisa 

científica ou tecnológica aplicada, composto por duas partes: i) TCC1 – planejamento 

das atividades, com carga horária de 60 horas; ii) e TCC2 – execução do trabalho de 
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pesquisa e elaboração do respectivo relatório, com carga horária de 60 horas. O 

TCC poderá ser realizado nas mais diversas instituições públicas, privadas ou do 

terceiro setor, podendo ser individual ou em equipe, dependendo da complexidade 

e abrangência do mesmo, com o prévio consentimento da coordenação do curso. 

Os TCC1 e TCC2 do curso de Engenharia Florestal da UTFPR seguirão as 

“Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação em Engenharia da UTFPR”, 

aprovado na Resolução nº13/06 (COEPP) e na Deliberação 07/06 (COUNI). 

 

4.4. Avaliação 

 

A implantação e o desenvolvimento das diretrizes curriculares servirão de 

orientação para reavaliações e ajustes. A avaliação do projeto pedagógico deve ser 

considerada como ferramenta construtiva, que irá manter o projeto atualizado de 

acordo com as transformações da sociedade e as exigências apresentadas pela 

mesma. 

A avaliação da aprendizagem do estudante seguirá norma apropriada da 

UTFPR, NO “Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de 

Bacharelado e Licenciatura da UTFPR” (Resolução nº132/06 – COEPP e Resolução 

nº55/07 – COEPP). 

Desta forma, será considerado apto ao Título (Diploma) de Engenheiro 

Florestal da UTFPR, o aluno que, de acordo com os regulamentos próprios da UTFPR: 

- For aprovado em todas as disciplinas obrigatórias; 

- Cursar e ser aprovado em, no mínimo, 180 horas, em Disciplinas Optativas; 

- Realizar Atividades Complementares de Graduação até a pontuação mínima; 

- Obter aprovação no Estágio Curricular Supervisionado; 

- Apresentar, defender e ter aprovado o seu Trabalho de Conclusão de Curso; 

 

Com periodicidade possível, o Curso deverá sofrer processo de avaliação, a 

fim de que sejam identificadas novas tendências de conhecimento, áreas de atuação, 

desempenho profissional dos egressos, atualização, conceitos, conteúdos e 

demandas de disciplinas, além da necessidade de recursos humanos e materiais. Este 

processo poderá ser apoiado pelas diversas entidades que tenham relação com a 

área, tais como órgãos de classe (Associações de Engenheiros Florestais, CREA, 

etc.), empresas públicas e privadas, bem como outras formas julgadas oportunas. 
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4.5. Matriz Curricular 
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4.6 Grade curricular 

 

Disciplinas componentes da grade curricular do Curso de Engenharia Florestal da UTFPR. 

 SEMESTRE 1      
N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
1 Introdução à engenharia florestal Bas. (30-0) 30 
2 Matemática A Bas. (60-0) 60 
3 Desenho técnico Bas. (15-30) 45 
4 Introdução à física geral Bas. (15-30) 45 
5 Química analítica A Bas. (60-30) 90 
6 Zoologia geral Bas. (30-15) 45 
7 Morfologia vegetal Bas. (30-30) 60 
8 Comunicação oral e escrita Bas. (30-0) 30 
  Sub-total   405 
 SEMESTRE 2      

N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
9 Bioquímica vegetal Bas. (30-45) 75 
10 Cálculo A Bas. (60-0) 60 
11 Física aplicada A Bas. (30-30) 60 
12 Botânica sistemática Bas. (30-45) 75 
13 Geologia Bas. (15-30) 45 
14 Metodologia de pesquisa Bas. (30-0) 30 
15 Estatística Bas. (30-15) 45 
16 Fundamentos da engenharia de segurança do trabalho Bas. (30-15) 45 
   Sub-total   435 
 SEMESTRE 3      

N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
17 Componentes químicos e anatômicos da madeira Bas. (30-30) 60 
18 Ecologia florestal Bas. (45-45) 90 
19 Fisiologia Vegetal Bas. (30-15) 45 
20 Entomologia florestal Prof. (30-30) 60 
21 Topografia e elementos de geodésia Prof. (45-45) 90 
22 Agroclimatologia Bas. (30-30) 60 
23 Fitopatologia I Bas. (15-30) 45 
   Sub-total   450 
 SEMESTRE 4      

N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
24 Hidráulica e Irrigação Bas. (30-30) 60 
25 Computação Bas. (30-15) 45 
26 Genética Bas. (30-15) 45 
27 Introdução à Ciência do Solo Prof. (30-45) 75 
28 Experimentação Prof. (30-30) 60 
29 Fitogeografia Prof. (15-30) 45 
30 Biodegradação e preservação de madeiras Prof.Esp. (15-30) 45 
31 Fitopatologia II Prof. (15-30) 45 
  Sub-total    420 
 SEMESTRE 5      

N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
32 Sementes, mudas e viveiros florestais Prof. (30-30) 60 
33 Fertilidade do solo e nutrição de plantas Prof. (30-45) 75 
34 Biometria florestal Prof. (30-30) 60 
35 Propriedades físico-mecânicas da madeira  Prof. (30-30) 60 
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36 Melhoramento genético de espécies florestais Prof. (30-30) 60 
37 Dendrologia e fitossociologia Prof. (15-30) 45 
38 Política e legislação: florestal e ambiental Bas. (15-30) 45 
    Sub-total   405 

 SEMESTRE 6    
N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
39 Manejo e conservação do solo Prof. (15-30) 45 
40 Fotogrametria e fotointerpretação Prof. (30-30) 60 
41 Tratos e métodos silviculturais Prof. (30-30) 60 
42 Industrialização de produtos florestais Prof. (15-30) 45 
43 Manejo e conservação da fauna silvestre Prof.Esp. (30-30) 60 
44 Sociologia e extensão rural Prof. (30-30) 60 
45 Planejamento e administração florestal Prof. (30-30) 60 
46 Incêndios florestais Prof.Esp. (15-30) 45 
    Sub-total   435 

 SEMESTRE 7    
N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
47 Inventário florestal Prof. (30-45) 75 
48 Tecnologia da madeira I Prof. (30-30) 60 
49 Sensoriamento remoto aplicado à Eng. Florestal Prof. (15-30) 45 
50 Estradas florestais Prof. (15-30) 45 
51 Associativismo, cooperativismo e desenvolvimento rural Prof. (15-15) 30 
52 Economia florestal Prof. (30-45) 75 
53 Perícias, licenciamento e avaliação de impactos ambientais Prof. (30-30) 60 
54 Optativa Opt. (30-15) 45 
    Sub-total   435 
  SEMESTRE 8    
N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
55 Manejo de bacias hidrográficas Prof. (30-30) 60 
56 Mecanização florestal Prof. (45-45) 90 
57 Geoprocessamento aplicado à Eng. Florestal Prof.Esp. (15-30) 45 
58 Manejo florestal Prof. (30-45) 75 
59 Tecnologia da madeira II Prof. (30-30) 60 
60 Silvicultura avançada Prof. (15-30) 45 
61 Optativa  Opt. (30-15) 45 
    Sub-total   420 

 SEMESTRE 9    
N Nome da Disciplina Tipo* (T-P) CHT 
62 Manejo de unidades de conservação Prof. (15-30) 45 
63 Silvicultura urbana Prof.-Esp. (15-30) 45 
64 Construções Rurais Prof. (30-30) 60 
65 Diagnóstico e restauração ambiental Prof. (30-30) 60 
66 Produtos florestais não-madeiráveis Prof.Esp. (15-30) 45 
67 Metodologias Participativas Prof. (15-15) 30 
68 Optativa Opt. (30-15) 45 
69 Optativa Opt. (30-15) 45 
70 Trabalho de conclusão de curso I - (0-60) 60 
    Sub-total   435 

 SEMESTRE 10    
N Nome da Disciplina Tipo (T-P) CHT 
71 Estágio Supervisionado - (0-360) 360 
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72 Trabalho de Conclusão de Curso II - (0-60) 60 
    Sub-total   420 

 

 

 

 

Cargas horárias totais: 

Item % T % P CHT 
Carga horária em disciplinas obrigatórias 51,6 48,4 3660 
Carga horária em disciplinas optativas - - 180 
Estágio Supervisionado 0 100 360 
Trabalho de conclusão de curso 2 0 100 60 
Atividades complementares 0 100 180 
TOTAL   4440 
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4.6.1. Elenco de disciplinas optativas 

 

Disciplinas optativas que poderão ser oferecidas para a complementação da carga 

horária do curso. 

 N Nome da Disciplina (T-P) CHT 
 1 Cartografia (15-30) 45 
 2 Ajustamento de observações geodésicas (15-30) 45 
 3 Agroecologia (30-15) 45 
 4 Empreendedorismo e liderança (30-15) 45 
 5 Ética, profissão e cidadania (30-15) 45 
 6 Biologia do solo (30-15) 45 
 7 Física do solo (30-15) 45 
 8 Celulose e papel (30-15) 45 
 9 Fruticultura de espécies nativas (30-15) 45 
 10 Apicultura (30-15) 45 
 11 Recursos energéticos florestais (30-15) 45 
 12 Ecologia urbana (30-15) 45 
 13 Certificação ambiental (30-15) 45 
 14 Estudo de impactos ambientais (30-15) 45 
 15 Ecoturismo e turismo rural (30-15) 45 
 16 Educação ambiental (30-15) 45 
 17 Proteção ambiental (30-15) 45 
 18 Sistemas agrossilvipastoris (30-15) 45 
 19 Piscicultura (30-15) 45 
 20 Projetos de restauração e adequação ambiental de propriedades agrícolas (30-15) 45 
 21 Parques e Jardins (30-15) 45 
 22 Cogumelos comestíveis e medicinais (30-15) 45 
 23 Marketing e comercialização (30-15) 45 
 24 Conservação e uso de recursos genéticos florestais (30-15) 45 
 25 Ecologia de paisagem (30-15) 45 
 26 Etnobiologia (30-15) 45 
 27 Biotecnologia de espécies florestais (30-15) 45 
 28 Programação Linear (15-30) 45 
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4.7 Composição da formação 

 

4.7.1 Conteúdos básicos do currículo do curso. 

C.H. 
CONTEÚDOS DISCIPLINAS AT AP 

1. Biologia Zoologia geral 
Morfologia vegetal 
Botânica sistemática 
Ecologia florestal 
Fisiologia Vegetal 
Genética 
Fitopatologia I 

30 
30 
30 
45 
30 
30 
15 

15 
30 
45 
45 
15 
15 
30 

2. Comunicação e Expressão Comunicação oral e escrita 30 00 
3. Expressão Gráfica Desenho técnico 15 30 
4. Informática Computação  30 15 
5. Matemática 
 

Matemática A  
Cálculo A 

60 
60 

00 
00 

6. Física  Introdução à física geral 
Física aplicada A 

15 
30 

30 
30 

7. Química Química analítica 
Bioquímica vegetal 
Componentes químicos e anatômicos da 
madeira 

60 
30 
 
30 

30 
45 
 
30 

8. Estatística Estatística 30 15 
9. Metodologia Cient. e Tecnológica Metodologia da pesquisa 30 00  
10. Ciências do Ambiente Geologia 

Introdução à Engenharia Florestal 
15 
30 

30 
00 

11. Política e legislação Política e legislação: florestal e ambiental  
15 

 
30 

12. Hidráulica Hidráulica e Irrigação 30 30 

13. Meteorologia e climatologia Agroclimatologia 30 30 

14. Segurança do Trabalho Fundamentos da Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

30 15 

Total 1335 780 555 

Percentual** 100 58,4 41,6 
Observações: O mínimo exigido pela resolução CES/CNE 11/2002 é de 30% para as 4440 
horas totais.**em relação à distribuição relativa entre aulas teóricas e práticas. 
CONVENÇÃO: AT – ATIVIDADE TEÓRICA / AP – ATIVIDADE PRÁTICA (LABORATÓRIO / 
PROJETO / SIMULAÇÃO). 
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C.H. 
CONTEÚDOS DISCIPLINAS AT AP 

1. Comunicação e extensão rural  Sociologia e extensão rural 
Associativismo, cooperativismo e 
desenvolvimento rural 
Metodologias participativas 

30 
 
15 
15 

30 
 
15 
15 

2. Ecossistemas florestais  Dendrologia e fitossociologia 
Fitogeografia 

15 
15 

30 
30 

3. Manejo de bacias hidrográficas Manejo de bacias hidrográficas 30 30 
4. Gestão de recursos naturais 
renováveis 

Manejo de unidade de conservação 
 

15 30 

5. Recuperação de ecossistemas 
florestais degradados 

Diagnóstico e restauração ambiental 30 30 

6. Manejo florestal Estradas florestais 
Mecanização florestal 
Manejo florestal 

15 
45 
30 

30 
45 
45 

7. Proteção ambiental Entomologia florestal 30 30 

8. Solos e nutrição de plantas Introdução à ciência do solo 
Fertilidade do solo e nutrição de plantas 
Manejo e conservação do solo 

30 
30 
15 

45 
45 
30 

9. Melhoramento florestal Melhoramento genético de espécies 
florestais 

 
30 

 
30 

10. Silvicultura Sementes, mudas e viveiros florestais 
Tratos e métodos silviculturais 
Silvicultura avançada 

30 
30 
15 

30 
30 
30 

11. Fitossanidade Fitopatologia II 15 30 

12. Estruturas de madeira e 

Construções rurais 

Construções rurais 
 

30 30 

13. Industrialização de produtos 

florestais 

Industrialização de produtos florestais 15 30 

14. Tecnologia e utilização de 

produtos florestais 

Propriedades físico-mecânicas da madeira 
Tecnologia da madeira I 
Tecnologia da madeira II 

30 
30 
30 

30 
30 
30 

15. Economia e mercado Economia florestal 30 45 

16. Gestão empresarial e 

marketing 

Planejamento e administração florestal 
 

30 30 

17. Cartografia e 

geoprocessamento 

Topografia e elementos de geodésia 
Fotogrametria e fotointerpretação 
Sensoriamento remoto aplicado a Engª 
Florestal 

45 
30 
 
15 

45 
30 
 
30 

18. Dendrometria e inventário  Biometria florestal 
Inventário Florestal 

30 
30 

30 
45 

19. Técnicas e análise 

experimental 

Experimentação 30 30 

20. Avaliações e perícias rurais Perícias, licenciamento e avaliação de 
impactos ambientais 

 
30 

 
30 

Total 1980 885 1095 

Percentual* 100 44,7 55,3 
Observações:* O mínimo exigido pela Resolução CES/CNE 11/2002 é de 15%. 
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CONVENÇÃO: AT – ATIVIDADE TEÓRICA / AP – ATIVIDADE PRÁTICA (LABORATÓRIO / 
PROJETO / SIMULAÇÃO). 
4.7.3 Conteúdos Profissionalizantes Específicos. 

 
C.H. 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS AT AP 
1. Gestão ambiental Manejo e conservação da fauna silvestre 30 30 
2. Silvicultura Silvicultura urbana 15 30 
3. Manejo Florestal Incêndios florestais 15 30 
4. Tecnologia de 
produtos florestais 

Biodegradação e preservação da madeiras 
Produtos florestais não-madeiráveis 

15 
15 

30 
30 

5. Geomática Geoprocessamento aplicado a Engª Florestal 15 30 
6. Optativas Optativa 1 

Optativa 2 
Optativa 3 
Optativa 4 

30 
30 
30 
30 

15 
15 
15 
15 

Atividades de síntese de 
conhecimentos 

Trabalho de conclusão de curso 1 00 60 

Total 525 225 300 
Percentual 100 42,9 57,1 
Observações: 
* Disciplinas optativas. Os diversos conteúdos profissinalizantes específicos podem ser 
atendidos em função das disciplinas optativas cursadas pelo aluno. Caberá ao aluno Cursar 
180 horas em disciplinas optativas referentes às áreas de aprofundamento técnico – 
profissionalizantes, o que equivale a 4 disciplinas. 
CONVENÇÃO: AT – ATIVIDADE TEÓRICA / AP – ATIVIDADE PRÁTICA 
(LABORATÓRIO / PROJETO /SIMULAÇÃO). 
 
4.7.4 Atividades e trabalhos de síntese e integração de conhecimentos 

 
C.H. 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS  
Atividades Complementares Atividades Complementares* 180 
Trabalho de Conclusão de 
Curso 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 –TCC2 60 

Estágio Supervisionado Estágio Supervisionado 360 
Total  600 
Percentual  13,7% 
*Observação: Carga horária de acordo com a Diretriz da UTFPR (Resolução 13/06 - 
COEPP) 

 
4.7.5 Resumo das cargas horárias 

Currículo  AT AP Subtotal 

Conteúdos básicos 780 555 1335 

Conteúdos Profissionalizantes 885 1095 1980 

Conteúdos Profissionalizantes Específicos 225 300 525 
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Subtotal 1890 1950 3840 

Atividades de Síntese e Integração de Conhecimento - 600 600 

Total 1890 2550 4440 
4.8. Ementas das Disciplinas 

 

4.8.1 SEMESTRE 1 
 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL 

Carga Horária: AT (30) AP (00) TA (30) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

A Engenharia Florestal como profissão: atribuições, currículo e importância no 

desenvolvimento do país e na conservação da natureza. Legislação profissional. 

Organizações de classe e sistema CONFEA/CREA. As escolas de Engenharia 

Florestal no Brasil e no mundo. O ecossistema florestal: estrutura, funcionamento e 

classificação. A situação florestal brasileira e do Paraná: florestas econômicas e 

biodiversidade. Múltiplos usos da madeira. As áreas de Gestão Ambiental, Silvicultura, 

Manejo Florestal, Tecnologia e Industrialização de Produtos Florestais e Geomática. 

Os diversos campos de atuação do Engenheiro Florestal. Ensino de Graduação e Pós-

graduação. As atividades de pesquisa e extensão de serviços à comunidade.  

 

MATEMÁTICA A 

Carga Horária: AT (60) AP (00) TA (60) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Espaços vetoriais. Transformações 

lineares. Autovalores e Autovetores. Produto Interno 

 

DESENHO TÉCNICO 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Materiais para desenho. Normas técnicas. Linhas técnicas. Caligrafia Técnica. 

Perspectivas. Projeções ortogonais. Cortes. Técnicas de Cotagem. Aplicação de 

escalas. Desenho assistido por Computador. 

 

INTRODUÇÃO A FÍSICA GERAL 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 
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Grandezas Físicas. Conversão de unidades. Estática. Dinâmica. 

 

 

 

QUÍMICA ANALÍTICA A 

Carga Horária: AT (60) AP (30) TA (90) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conceito de solução aquosa; equilíbrio químico; atividade iônica; pH de solução 

aquosa; solubilidade e produto de solubilidade; complexos e quelatos; oxidação e 

redução; unidades de concentração de solução e de sólido. Introdução a química 

analítica; gravimetria; métodos volumétricos de análise química; volumetria de 

neutralização; quelatometria; volumetria de oxi-redução; métodos instrumentais de 

análise química; colorimetria; fotometria de chama de emissão; espectrofotometria de 

absorção atômica; potenciometria. 

 

ZOOLOGIA GERAL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Introdução à Zoologia. Noções sobre evolução dos Phyla. Caracterização e 

importância dos Phyla: Platyhelminthes, Gastrotricha; Rotifera; Nematoda; 

Nematomorpha; Acantocephala; Chordata (Osteichthyes, Chondrycthyes, Amphibia, 

Reptilia, Aves, Mammalia); Annelida; Molusca e Arthropoda (Crustacea, Arachnida, 

Chilopoda, Diplopoda, Insecta). 

 

MORFOLOGIA VEGETAL 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Citologia vegetal. Histologia vegetal. Morfologia e anatomia dos órgãos vegetais. 

 

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

Carga Horária: AT (30) AP (00) TA (30) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Fundamentos da comunicação para conversação e apresentação em público. 

Técnicas e estratégias de comunicação oral. Planejamento e elaboração de reuniões e 

seminários. A comunicação nos trabalhos de grupo. Soluções e problemas de 
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memorando, Curriculum vitae, memento, relatório. Emprego da norma culta em 

trabalhos técnicos. 

 

 

 

 

4.8.2 SEMESTRE 2 

 

BIOQUÍMICA VEGETAL 

Carga Horária: AT (30) AP (45) TA (75) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Diferenciação de cadeias carbônicas 

(alifáticas, aromáticas e outras). Identificação das funções orgânicas e suas 

nomenclaturas. A lógica molecular dos organismos vivos. Níveis de organização 

estrutural dos sistemas biológicos. Química de carboidratos, lipídios, aminoácidos e 

proteínas; lipoproteínas e membranas biológicas. Enzimas, química de nucleotídeos e 

ácidos nucléicos. Vias metabólicas. Glicólise. Amidogênese. Amidólise. Oxidações 

biológicas: ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Fotossíntese. 

 

CÁLCULO A 

Carga Horária: AT (60) AP (00) TA (60) 

Pré-requisito: Matemática A 

Funções. Limites. Continuidade. Derivadas. Diferencial. Equações Diferenciais 

Lineares Ordinárias de Primeira e de Segunda Ordem. Integral Indefinida. Integral 

Definida. 

 

FÍSICA APLICADA A  

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Introdução à Física Geral 

Mecânica dos Fluidos. Energia e Termodinâmica. Transporte e Calor. Noções de 

Resistência dos Materiais. Noções de eletricidade e eletromagnetismo. 

 

BOTÂNICA SISTEMÁTICA  

Carga Horária: AT (30) AP (45) TA (75) 

Pré-requisito: Morfologia Vegetal 
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(características gerais; classificação; importância). Sistemática de Magnoliophyta: 

Angiospermae (características gerais; classificação; importância). Identificação de 

espécies arbóreas nativas de importância econômica. Coleta e herborização de 

material botânico. 

 

 

 

GEOLOGIA 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

O planeta terra e sua dinâmica. Minerais. Magmas e rochas ígneas. Sedimentos e 

rochas sedimentares. Metamorfismo e rochas metamórficas. Intemperismo e geologia 

regional. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Carga Horária: AT (30) AP (00) TA (30) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Fundamentos da metodologia científica. Normas para elaboração de trabalhos 

acadêmicos. Métodos e técnicas de pesquisa. A comunicação entre 

orientador/orientandos. O pré-projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa. O 

experimento. A comunicação científica. A organização de texto científico (normas 

ABNT).  

 

ESTATÍSTICA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Introdução ao estudo da estatística. Medidas descritivas e distribuição de freqüência. 

Probabilidade. Variáveis aleatórias. Amostragem. Teste de hipóteses. Regressão 

simples e correlação. 

 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conceituação de segurança. Normalização de legislação específica sobre segurança 

no trabalho. Órgãos relacionados com segurança no trabalho. Análise estatística de 

riscos e acidentes. Custo de acidentes. Programa de segurança da empresa. Sistemas 
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individual. Segurança em eletricidade. Proteção de máquinas, equipamentos e 

ferramentas. Riscos físicos e químicos. Treinamento geral e específico. 

 

 

 

 

4.8.3 SEMESTRE 3 

 

COMPONENTES QUÍMICOS E ANATÔMICOS DA MADEIRA 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Química analítica A 

Componentes macroscópicos do tronco, formação da madeira, formação da parede 

celular, planos de corte para estudos anatômicos, grupos vegetais que produzem 

madeiras, estrutura anatômica de madeiras coníferas e folhosas, propriedades 

organolépticas da madeira, defeitos da madeira, composição química da madeira: 

celulose, hemiceluloses, lignina, componentes secundários e componentes minerais. 

 

ECOLOGIA FLORESTAL 

Carga Horária: AT (45) AP (45) TA (90) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Fundamentos de ecologia. Fluxo de energia. Ciclos biogeoquímicos. Ciclagem de 

nutrientes. Formas de vida. Interações interespecíficas. Síndromes de polinização e 

dispersão de sementes. Predação. Autoecologia, dinâmica de populações, 

comunidades e ecossistemas florestais. Banco e chuva de sementes. Dinâmica de 

clareiras. Sucessão florestal. Especificidade de habitats. Classificação do estágio de 

regeneração de florestas secundárias. 

 

FISIOLOGIA VEGETAL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Bioquímica vegetal 

Introdução ao estudo vegetal. Água na planta. Nutrição mineral de plantas. 

Fotossíntese e respiração. Translocação de solutos nas plantas. Metabolismo 

secundário de plantas. Crescimento e desenvolvimento das plantas. 

 

ENTOMOLOGIA FLORESTAL 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 
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Introdução à entomologia florestal. Taxonomia. Reprodução e desenvolvimento. 

Ecologia e auto-ecologia. Métodos de controle dos insetos-pragas. Ocorrência de 

insetos-praga: danos e controle. Morfologia externa dos insetos. Ordens de 

importância econômica. Insetos-pragas das essências florestais: identificação. Manejo 

Integrado de Pragas. Métodos alternativos de controle. Defesa sanitária vegetal. 

 

TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA 

Carga Horária: AT (45) AP (45) TA (90) 

Pré-requisito: Matemática A 

Introdução ao georreferenciamento. Fundamentos de Geodésia geométrica. 

Representação plana do modelo geodésico da terra. Grandezas de medição. 

Introdução ao Ajustamento de Observações. Métodos de levantamentos 

horizontais. Métodos de levantamentos verticais geométricos. Posicionamento 

por satélites artificiais. Locação. Terraplanagem. Perícias em ações 

imobiliárias. 

 

AGROCLIMATOLOGIA 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conteúdos: Introdução à climatologia agrícola. Relações terra-sol e suas influências 

sobre os vegetais e animais. Atmosfera. Estações meteorológicas. Elementos do clima 

de importância agropecuária. Balanço hídrico. Classificações climáticas. 

 

FITOPATOLOGIA I 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conteúdos: Introdução à fitopatologia; Etiologia: Principais patógenos de importância 

florestal; Isolamento e cultivo de fitopatógenos; Ciclo das relações patógeno-

hospedeiro; Fisiologia do Parasitismo; Epidemiologia; Sintomatologia; Grupos de 

doenças. 

 

 

4.8.4 SEMESTRE 4 

 

HIDRÁULICA E IRRIGAÇÃO 
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Pré-requisito: Física aplicada A  

Hidrostática e Hidrodinâmica. Vertedouros. Determinação de vazão. Captação de 

água para fins florestais. Condução e elevação da água. Sistema solo-planta-

atmosfera. Irrigação. Drenagem. Projetos de barragem de terra. Aspectos ambientais 

do uso da água para fins florestais. 

 

COMPUTAÇÃO 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Computação e sociedade. Conceitos básicos em computação. Introdução à 

programação. Métodos, técnicas processos de desenvolvimento de software. 

Ambientes e bibliotecas de suporte ao desenvolvimento de aplicações. 

 

GENÉTICA  

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

A estrutura do material genético. A natureza do gene. Extração de DNA. Duplicação e 

divisão do material genético. Alelos múltiplos. Genética Mendeliana. Ligação e 

mapeamento. Herança poligênica. Genética Quantitativa. Herdabilidade, endogamia, 

heterose e ganho genético por seleção. Herança extracromossômica. Genética de 

população: Lei de Hardy-Weinberg. 

 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO SOLO 

Carga Horária: AT (30) AP (45) TA (75) 

Pré-requisito: Geologia 

Conteúdos: Conceitos de solo. Funções do solo no ecossistema. Composição do solo: 

minerais, matéria orgânica, água e ar do solo. Morfologia do solo: reconhecimento e 

descrição do solo. Pedogênese: intemperismo, fatores e processos de formação do 

solo. Propriedades químicas e físicas do solo. Relação solo-água-planta em florestas. 

Sistemas de classificação de solo. Interpretação de análises e levantamentos. 

Principais solos do estado do Paraná e do Brasil. Microbiologia do solo. Solos 

florestais e desenvolvimento de vegetação. 

 

EXPERIMENTAÇÃO  

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Estatística 



 

  

199 Conteúdos: Introdução à experimentação. Planejamento e manejo de experimentos 

florestais. Delineamentos experimentais básicos. Experimentos fatoriais. Análise 

multivariada de experimentos. Análise complementar de experimentos. Análise de 

regressão. Análise conjunta de experimentos. Análise de covariância. 

 

 

 

FITOGEOGRAFIA 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Ecologia Florestal 

Introdução à fitogeografia. Reinos florísticos. Biomas do planeta. Ecossistemas 

naturais campestres e florestais do Brasil. Fatores ecológicos integrantes à 

fitogeografia. Sistema de classificação da vegetação adotado pelo IBGE e outros 

autores. Os tipos de vegetação do Paraná. 

 

BIODEGRADAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Componentes químicos e anatômicos da madeira 

Causas e agentes da deterioração da madeira. Requisitos para o desenvolvimento de 

fungos e os tipos de degradação na madeira. Meios de controle. Ataque de insetos na 

madeira e meios de controle. Tipos e formulações de preservativos para a madeira. 

Seleção do preservativo a ser empregado e aplicação no material. Métodos de 

preservação da madeira. Testes de toxidade. Fatores que influenciam na efetividade 

dos tratamentos. Tratamentos de compensados e chapas. Tratamento para o 

retardamento do fogo em madeira. 

 

FITOPATOLOGIA II 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Fitopatologia I 

Conteúdos: Doenças das principais culturas florestais e ornamentais; controle de 

doenças de plantas; Receituário e Tecnologia de aplicação. 

 

4.8.5 SEMESTRE 5 

 

SEMENTES, MUDAS E VIVEIROS FLORESTAIS 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Fisiologia vegetal 



 

  

200 Introdução à silvicultura. Produção de sementes florestais de espécies nativas e 

exóticas: coleta, beneficiamento, secagem e armazenamento. Produção de mudas. 

Projeto de viveiro de mudas de espécies exóticas e nativas. 

 

FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 

Carga Horária: AT (30) AP (45) TA (75) 

Pré-requisito: Introdução à Ciência do Solo, Fisiologia vegetal 

Propriedades físico-químicas do solo. Reação do solo e correção da acidez. Ciclos 

biogeoquímicos de nutrientes em solos florestais. Dinâmica dos macronutrientes no 

solo. Micronutrientes. Avaliação integrada da fertilidade do solo. Interpretação de 

análises de solo e recomendação de adubos e corretivos para espécies florestais. Uso 

eficiente de adubos e corretivos. Fontes e classificação dos adubos. Adubação 

química e orgânica em silvicultura. Contaminação e remediação do solo. 

 

BIOMETRIA FLORESTAL 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Estatística 

Introdução à Biometria florestal. Medições florestais. Relação hipsométrica. Área 

basal. Médias dendrométricas usuais. Distribuições de freqüências. Volume de árvores 

individuais. Fator de forma. Estudo da casca. Tabelas de volume. Volume de madeira 

industrial. Crescimento das árvores. Análise de tronco. Relascopia. 

 

PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA MADEIRA 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Componentes Químicos e Anatômicos da madeira, Física aplicada A 

Propriedades físicas da madeira. Propriedades mecânicas da madeira. Normalização 

técnica. Avaliação tecnológica da madeira.  

 

MELHORAMENTO GENÉTICO DE ESPÉCIES FLORESTAIS 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Genética  

Terminologia aplicada ao melhoramento florestal. Sistemas de reprodução e 

composição genética de populações florestais. Pomares de sementes e suas 

aplicações. Bases genéticas do melhoramento de espécies florestais. Métodos de 

melhoramento de espécies florestais. Seleção de matrizes. Polinização controlada. 

Noções de biotecnologia florestal. Projeto de melhoramento florestal. 

 



 

  

201 DENDROLOGIA E FITOSSOCIOLOGIA  

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Botânica sistemática 

Introdução ao estudo da dendrologia. Taxonomia botânica. Terminologia dendrológica. 

Herbário florestal. Fenologia florestal. Metodologia em estudos dendrológicos. 

Dendrologia de Gimnospermas e Angiospermas de interesse florestal. Métodos de 

inventário florístico e fitossociológico. Análise quantitativa e qualitativa de 

comunidades vegetais. Espécies raras e comuns. Aplicativos computacionais.  

 

POLÍTICA E LEGISLAÇÃO: FLORESTAL E AMBIENTAL 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Introdução à política e legislação florestal e ambiental. Meio ambiente na constituição 

federal de 1988. Estado Federal e sistema de repartição de competências. Política 

Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional dos Recursos Hídricos. Política estadual 

de meio ambiente e de recursos hídricos. Lei de crimes ambientais. Responsabilidade 

social e ambiental. O município e o meio ambiente.  

 

4.8.6 SEMESTRE 6 

 

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Introdução à Ciência do Solo 

Degradação física, química e biológica de solos sob florestas. Erosão hídrica e eólica 

do solo. Manejo do solo. Práticas conservacionistas. Recuperação de áreas 

degradadas. Impactos ambientais do uso e manejo do solo. Sustentabilidade do 

sistema de produção com relação ao subsistema solo. 

 

FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conceitos básicos de fotogrametria e de fotointerpretação. Estereoscopia. 

Fotogrametria terrestre. Características do planejamento de vôo aerofotográfico. 

Imagem digital para fotogrametria. Orientação de pares de fotografias para a 

restituição aerofotogramétrica. Levantamentos de pontos de apoio. Introdução à 

fotointerpretação. Redes, sistemas ou padrões de drenagem. Bacias hidrográficas. 

Estudo de fitofisionomias e uso do solo. 



 

  

202  

TRATOS E MÉTODOS SILVICULTURAIS 

Carga Horária: AT (30) AP (30) TA (60) 

Pré-requisito: Ecologia Florestal 

Implantação de povoamentos florestais. Bases ecológicas. Métodos silviculturais para 

florestas naturais e plantadas. Regeneração de florestas para fins econômicos. 

Sistemas silviculturais.  

 

INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS  

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Componentes químicos e anatômicos da madeira 

Generalidades sobre industrialização. Energia. Postes, moirões, dormentes e lenha. 

Preservação de madeira. Polpa e papel. Aspectos econômicos. Resinagem. Controle 

estatístico de qualidade dos produtos florestais.  

 

MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisitos: Zoologia geral, Ecologia florestal 

Aves e mamíferos silvestres: características gerais das principais famílias e espécies, 

diversidade, ecologia e distribuição. Animais peçonhentos: reconhecimento das 

principais espécies, prevenção e primeiros socorros contra acidentes e sintomatologia. 

Declínio e conservação da fauna brasileira. Animais ameaçados de extinção: listas 

estaduais, do IBAMA e IUCN. Medidas conservacionistas. Legislação sobre fauna 

silvestre. Métodos de levantamento e monitoramento de fauna silvestre. Manejo: 

captura e marcação de animais silvestres, análise da sustentabilidade de caça, 

controle de danos causados por espécies da fauna. 

 

SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

Introdução à sociologia e à antropologia. Estrutura fundiária e organização social. 

Instituições sociais e políticas no meio rural. Mudanças tecnológicas e relações de 

trabalho. Movimentos sociais. Colonização e reforma agrária. Sociedade e meio 

ambiente. Conceitos, filosofia, objetivos e histórico da Extensão Rural. Modelo do 

Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. Comunicação e Extensão 

Rural. Metodologias e programas de ação em Extensão Rural.   

 



 

  

203 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisito: Política e legislação: florestal e ambiental 

Conceito de empresa florestal. Abordagem clássica da administração. As funções 

administrativas. Planejamento na empresa. A organização funcional da empresa. 

Administração mercadológica e da produção. Certificação florestal.  

 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Carga horária: AT(15) AP(30) TA(45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Classificação dos incêndios florestais. Princípios de combustão. Propagação dos 

incêndios florestais. Comportamento do fogo. Efeito dos incêndios. Ecologia do fogo. 

Queima controlada. Prevenção de incêndios. Índices de perigo de incêndios. Combate 

aos incêndios florestais. 

 

4.8.7 SEMESTRE 7 

 

INVENTÁRIO FLORESTAL 

Carga horária: AT(30) AP(45) TA(75) 

Pré-requisito: Biometria florestal 

Definição e tipos de inventários florestais. Teoria, métodos e processos de 

amostragem. Estruturação, processamento dos dados e elaboração de relatório de 

inventário florestal. 

 

TECNOLOGIA DA MADEIRA I 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisitos: Propriedades físico-mecânicas da madeira 

Definição e classificação de serrarias. Operações de desdobro da madeira. Máquinas 

para serrar madeira. Planejamento para instalação de uma serraria. Técnicas de 

serraria. Sistemas de desdobro. Manutenção de serras. Uso de resíduos florestais. 

Projetos de indústrias madeireiras. Planejamento e controle da produção. Fatores que 

afetam a secagem: fatores físicos, inerentes ao ambiente de secagem e preparação 

da madeira para secagem. Métodos de secagem: natural e artificial. Programação de 

secagem. Defeitos da madeira. Defeitos causados pela secagem inadequada. Custos 

de secagem. 

 

SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À ENGENHARIA FLORESTAL  



 

  

204 Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Topografia e elementos de geodésia 

Introdução ao estudo de imagens orbitais. Fontes naturais e artificiais das radiações 

eletromagnéticas. Radiação terrestre e solar. Sistemas sensores remotos. Imagens de 

sensores remotos. Programas de sensoriamento remoto. 

 

ESTRADAS FLORESTAIS 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Topografia e elementos de geodésia 

Acesso às áreas de produção florestal. Planejamento da rede de acesso florestal. 

Construção de estradas florestais. Conservação da rede de acesso florestal. O 

transporte da floresta até a indústria.  

 

ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Carga Horária: AT (15) AP (15) TA (30) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Ambiente Social e Organizacional. Origem histórica das organizações. Participação. 

Gestão participativa. Associativismo. Princípios do Cooperativismo. Classificação e 

organização das cooperativas. Fundação e funcionamento das cooperativas. 

Organizações não-governamentais. Institutos. Fundações. Políticas públicas e 

implementação de programas de incentivo ao associativismo e cooperativismo. Outras 

formas de cooperação. Organizações cooperativas e associativas. Metodologias 

participativas de capacitação e mobilização da população rural. Monitoramento e 

avaliação de ações. 

 

ECONOMIA FLORESTAL 

Carga horária: AT(30) AP(45) TA(75) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Introdução à ciência econômica. Oferta e procura de produtos florestais. Setor 

florestal. Contabilidade da atividade florestal: custos de produção. Formação da renda 

na atividade florestal. Análise econômica de investimentos florestais. Avaliação 

econômica florestal e do meio ambiente. 

 

PERÍCIAS, LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisito: Política e legislação: florestal e ambiental 



 

  

205 Licenciamento florestal. Licenciamento ambiental. Auditoria. Perícia ambiental. 

Avaliação de Impactos Ambientais: EIA e RIMA. 

 

4.8.8 SEMESTRE 8 

 

MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisito: Hidráulica e Irrigação 

Ecologia aquática. Zona ripária. Floresta e qualidade da água. Consumo de água por 

florestas. Microbacias hidrográficas experimentais. Controle da produção de água em 

microbacias florestadas. Manejo integrado de microbacias hidrográficas. Manejo de 

cursos d’água e áreas degradadas: bioengenharia. Intemperismo e erosão. Escavação 

e transporte de materiais em cursos d’água. Tratamento longitudinal dos cursos 

d’água. Tratamento dos cursos d’água por obras transversais.  

 

MECANIZAÇÃO FLORESTAL 

Carga horária: AT(45) AP(45) TA(90) 

Pré-requisito: Tratos e métodos silviculturais 

Histórico. Motores. Tratores. Máquinas e equipamentos florestais. Sistemas de 

transmissão de potência e torque. Manutenção de máquinas e implementos. 

Segurança e ergonomia. Colheita de florestas implantadas. Sistemas de colheita em 

florestas implantadas e naturais. Transporte à curta distância. Transporte principal. 

Projeto de Mecanização de Atividades Florestais.  

 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO À ENGENHARIA FLORESTAL 

Carga horária: AT(15) AP(30) TA(45) 

Pré-requisito: Sensoriamento remoto aplicado à Engenharia Florestal 

Pré-processamento. Estruturas básicas de dados para o geoprocessamento. Análise 

de dados espaciais. Transformações preparatórias dos dados. Introdução à 

cartografia. Cartografia aplicada ao Geoprocessamento. 

 

MANEJO FLORESTAL 

Carga horária: AT(30) AP(45) TA(75) 

Pré-requisitos: Inventário florestal 

Introdução ao manejo florestal. Elementos principais do manejo florestal. 

Levantamento, métodos e planejamentos. Estruturação da produção florestal. 

Parâmetros de avaliação e decisão. Planejamento e regulação de cortes. 



 

  

206 Planejamento de outras atividades. Plano de manejo florestal de florestas naturais e 

implantadas. Produtos não-madeiráveis. 

 

TECNOLOGIA DA MADEIRA II 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisito: Componentes químicos e anatômicos da madeira 

Laminação de madeira. Adesão e adesivos para madeira. Condições de prensagem. 

Compensados. Chapas de madeira aglomerada. Chapas de fibra de madeira. 

Processos de produção. 

 

SILVICULTURA AVANÇADA 

Carga horária: AT(15) AP(30) TA(45) 

Pré-requisito: Fisiologia vegetal, Tratos e métodos silviculturais 

Introdução à silvicultura avançada. Exigências edafoclimáticas e potencial silvicultural 

das principais espécies nativas e exóticas. Sistemas agroflorestais. Implantação de 

espécies para obtenção de produtos não-madeiráveis. 

 

4.8.9 SEMESTRE 9 

 

MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Carga horária: AT(15) AP(30) TA(45) 

Pré-requisitos: Manejo e conservação da fauna silvestre 

Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. Plano de manejo. Zoneamento de 

Unidades de Conservação. Educação ambiental. Interpretação em áreas naturais. 

Manejo do uso público. Etnobiologia e populações tradicionais. 

 

SILVICULTURA URBANA 

Carga horária: AT(15) AP(30) TA(45) 

Pré-requisitos: Ecologia florestal, Inventário florestal 

A história das cidades e da silvicultura urbana. Os usos, benefícios e funções da 

vegetação nos ambientes urbanos. Paisagismo ecológico. Planejamento em 

silvicultura urbana. Inventário florestal em áreas urbanas. Políticas públicas.  

 

CONSTRUÇÕES RURAIS 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisitos: Desenho técnico, Propriedades físico-mecânicas da madeira 



 

  

207 Fundamentos de resistência dos materiais. Materiais de construção. Madeira como 

material de construção. Construção de edificações rurais. Ambiência em construções 

rurais. Noções básicas de instalações hidrossanitárias e elétricas em edificações 

rurais. Eletrificação rural. Projeto em construções rurais. Madeiramentos de telhados. 

Projetos de instalações para atividades agropecuárias. 

 

DIAGNÓSTICO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL 

Carga horária: AT(30) AP(30) TA(60) 

Pré-requisitos: Ecologia florestal, Política e legislação: florestal e ambiental. 

Conceitos e objetivos da recuperação e da restauração. Biodiversidade e interações 

planta-animal. Invasão biológica de ecossistemas naturais. Diagnóstico ambiental. O 

banco e a chuva de sementes na restauração. Fragmentos florestais e ecologia de 

paisagem. Modelos de restauração de áreas degradadas. Regeneração natural. 

Nucleação. Projeto de restauração e adequação à legislação florestal.  

 

PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIRÁVEIS 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Manejo florestal 

Introdução. Produtos alimentícios, medicinais, ornamentais e fibras. Resina. Óleos 

essenciais. Transformação artesanal de produtos florestais. Plano de manejo de 

produtos florestais não-madeiráveis. 

 

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 

Carga horária: AT(15) AP(15) TA(30) 

Pré-requisito: Sociologia e extensão Rural 

Teorias e métodos: pesquisa teórica, pesquisa etnográfica, estudo de caso, pesquisa 

participativa, pesquisa-ação e etnometodologia. Conceitos, principais aplicações e 

ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo, do Diagnóstico Organizacional 

Participativo e do Diagnóstico Rápido Urbano Participativo. Fundamentos técnico-

metodológicos para a elaboração e execução de projetos de educação em 

metodologias participativas. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Carga horária: AT(00) AP(60) TA(60) 

Pré-requisito: Estar matriculado, no mínimo, no 8º semestre. 



 

  

208 Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo 

temas abrangidos pelo curso. Desenvolvimento do trabalho proposto. 

 

4.8.10 SEMESTRE 10 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Carga horária: AT(00) AP(60) TA(60) 

Pré-requisito: Trabalho de conclusão de curso I. 

Desenvolvimento e finalização do trabalho científico e/ou tecnológico iniciado na 

disciplina de Trabalho de conclusão de curso I. Redação da monografia e 

apresentação/entrega do trabalho. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Carga horária: AT(0) AP(360) TA(360) 

Pré-requisito: Ter cumprido as disciplinas, no mínimo, até o 7º semestre, com 

aproveitamento, desde que a área do conhecimento de realização do estágio não 

implique em uso de conhecimentos ainda a serem adquiridos em disciplinas do 8º ou 

9º semestre, caso em que a realização do estágio só ocorrerá após o aluno ter 

cursado com aproveitamento a disciplina que seja base para um bom aproveitamento 

no estágio. Cada caso será julgado pela coordenação do curso, junto com responsável 

por estágios no Campus. 

 

4.9 Ementário das Disciplinas Optativas 

 

CARTOGRAFIA 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conteúdos: Fundamentos de cartografia. Formas de representação do espaço. Forma 

da terra. Sistemas de projeções cartográficas. Mapeamento sistemático brasileiro. 

Mapas temáticos. Cartografia digital. 

 

AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Topografia e Elementos de Geodésia 

Conteúdos: Introdução ao estudo do ajustamento de observações geodésicas pelo 

método dos mínimos quadrados. Teoria dos erros de observação. Método dos 



 

  

209 mínimos quadrados. Ajustamento de observações diretas. Modelo paramétrico ou 

das equações de observação. Modelo dos correlatos ou das equações de condição. 

Modelo combinado ou implícito. Iteração. Análise de qualidade e medida de 

qualidade. 

 

AGROECOLOGIA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

A base epistemológica da Agroecologia. Princípios e conceitos da Agroecologia. 

Agroecologia como disciplina científica multidisciplinar. Metodologias de estudo de 

agroecossistemas. A relação entre a agroecologia e as escolas alternativas de 

agricultura. 

 

 

EMPREENDORISMO E LIDERANÇA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

O empreendedor e a economia de mercado. O mercado e as oportunidades de 

negócios. O empreendedor e os fatores de sucesso empresarial. Plano de negócios. 

Marketing pessoal do gerente empreendedor e medidas de qualidade.  

 

ÉTICA, PROFISSÃO E CIDADANIA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Legislação profissional, Atribuições profissionais. Código de defesa do consumidor. 

Código de ética profissional. Responsabilidade Técnica. Propriedade Intelectual. 

 

BIOLOGIA DO SOLO 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Introdução à Ciência do Solo 

Microbiologia do solo em perspectiva. O solo como habitat para organismos. A 

comunidade microbiana dos solos. Ecologia dos microrganismos do solo. Ecofisiologia 

da rizosfera. Metabolismo microbiano. Biodegradação. Transformação do carbono e a 

matéria orgânica do solo. Transformações do nitrogênio no solo. Fixação biológica do 

nitrogênio. Transformação do fósforo no solo. Micorrizas. Transformações do enxofre e 

outros elementos no solo. Fauna do solo. 

 



 

  

210 FISICA DO SOLO 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Introdução à Ciência do Solo 

Caracterização da estrutura do solo: agregação do solo. Frações volumétricas do solo. 

Densidade do solo e das partículas. Porosidade do solo. Aeração do solo. Água do 

solo: quantificação da umidade do solo. Água do solo: retenção, movimento e 

armazenamento de água no solo. Temperatura do solo. 

 

CELULOSE E PAPEL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Componentes químicos e anatômicos da madeira 

Matérias-primas para produção de celulose e pasta. Processos de obtenção de 

celulose. Branqueamento da celulose. Processamento da celulose. Produção de 

papel. Ensaios químicos, físicos e mecânicos da celulose e papel. 

FRUTICULTURA DE ESPÉCIES NATIVAS 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Fisiologia vegetal, Agroclimatologia. 

Produção de alimentos. Morfogênese e ecofisiologia de espécies frutíferas. 

Frutificação, produção de mudas e transplante. Instalação de um pomar. Poda e 

outros tratos culturais. Colheita. Cultivo e manejo de frutíferas silvestres de interesse 

regional. 

 

APICULTURA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito  

A importância da apicultura. Aspectos morfológicos, biológicos, comunicação e 

orientação no manejo com abelhas. Estudo de equipamentos apícolas, instalações, 

produtos das abelhas, plantas de interesse apícola, criações especiais, tratamento da 

cera, captura de enxames, pragas e doenças das abelhas. Melhoramento de abelha-

rainha. 

 

RECURSOS ENERGÉTICOS FLORESTAIS 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Manejo de espécies nativas regionais e exóticas para produção de energia. A 

biomassa da floresta e da indústria. Madeira como material combustível. Processo de 

pirólise e hidrólise. Carvão vegetal. Construção e operação de fornos de carbonização 



 

  

211 de madeira. Gaseificação da madeira. Produção de metanol e etanol a partir da 

madeira. Unidade geradora de energia. Controle da poluição. 

 

ECOLOGIA URBANA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Ecossistema urbano: flora, fauna, clima, hidrologia e solo. Raízes no meio ambiente 

urbano. Dinâmica da vegetação em áreas urbanas. Áreas degradadas urbanas. Áreas 

industriais. Ferrovias e rodovias. Centro da cidade e parques urbanos. Jardins. 

Cemitérios. Bosques urbanos. 

 

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

A importância dos processos de certificação. Os procedimentos para o processo de 

certificação. Tipos de certificação: ISO, FSC e outros. Certificação e competitividade. 

 

ESTUDO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Perícias, licenciamento e avaliação de impactos ambientais. 

Conceituação de impactos ambientais. Estrutura do EIA/RIMA. Caracterização dos 

impactos ambientais nos meios físico, biótico e sócio-econômico. Valoração e 

qualificação dos impactos. Medidas mitigadoras e compensatórias. Elaboração e 

análise de EIA/RIMA. Política e legislação de EIA/RIMA. Audiências Públicas. Estudos 

de casos de EIA/RIMA. 

ECOTURISMO E TURISMO RURAL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Introdução ao turismo, pensamento ecológico e ecoturismo. Atividades de ecoturismo 

no Brasil. Planejamento de áreas ecoturísticas e eco-oportunismo. Conceitos, origens 

e fundamentos do turismo rural. Planejamento, gestão e implantação de projetos de 

turismo ecológico e rural sustentável.  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito  



 

  

212 Introdução à Educação Ambiental. Os grandes eventos da Educação Ambiental. 

Subsídios para a prática da Educação ambiental. Atividades de Educação Ambiental. 

Educação Ambiental em unidades de conservação. Projetos de Educação Ambiental. 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Manejo de bacias hidrográficas 

Indicadores e monitoramento de qualidade da água. Resíduos e Efluentes urbanos, 

agroindustriais e rurais. Tratamento de efluentes e resíduos. Compostagem. Projeto de 

proteção ambiental para áreas urbanas e rurais. 

SISTEMAS AGROSSILVIPASTORIS 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Silvicultura avançada. 

Histórico. Ecologia dos sistemas agrossilvipastoris. Aspectos técnicos, sociais e 

econômicos. Espécies de múltiplos propósitos. Sistemas agrosilvipastoris tradicionais 

e baseados na indução da regeneração natural. 

PISCICULTURA 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Zoologia geral. 

Métodos de criação e produção de peixes. Instalações. Mercado da Piscicultura. 

Manejo sanitário de peixes. Alimentação. Produção de alevinos. Principais espécies 

destinadas à produção comercial. Principais desordens que afetam a produção em 

piscicultura. Controle do ambiente aquático.  

 

PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE 

PROPRIEDADES AGRÍCOLAS 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisitos: Diagnóstico e restauração ambiental 

Avaliação inicial de área perturbada ou degradada. Critérios para elaboração de um 

projeto de restauração. Planejamento ambiental e adequação da propriedade agrícola 

à legislação florestal. Dimensionamento de equipamentos, insumos e mão de obra. 

Cálculo de custos. Elaboração de projeto. 

 

PARQUES E JARDINS 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 



 

  

213 Conceitos básicos em paisagismo. Histórico. Estilos de jardins. Princípios básicos. 

Cores. Espécies ornamentais e tóxicas. Elementos arquitetônicos. Paisagismo de 

interiores e exteriores. Projetos paisagísticos. Manutenção de parques e jardins. 

 

COGUMELOS COMESTÍVEIS E MEDICINAIS 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Espécies de cogumelos comestíveis e medicinais, meios de inoculação, substratos, 

condições ambientais de cultivo, colheita e processamento. 

 

MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisito: Planejamento e administração florestal 

Introdução ao marketing. Definições e conceitos centrais de marketing. Estratégias de 

mercado. Composto de marketing e mix de produtos. Análise de preços e localização 

geográfica. Promoção. Plano de marketing e seus componentes. Fundamentos de 

comunicação e propaganda. Posicionamento do produto. Networks e agronegócios. 

Comportamento do consumidor. Setores do agronegócio. Conceitos básicos. 

Abordagens. Mercado atacadista e varejista. Participação do produtor e canais de 

distribuição e comercialização. Classificação, padronização e embalagens. 

Comercialização de insumos florestais. Comércio internacional de produtos de base 

florestal. 

 

CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisito: sem pré-requisito 

Conservação da biodiversidade versus conservação genética. Acordos internacionais 

e legislação de recursos genéticos. Tecnologias de estudo da biodiversidade. 

Conservação ex situ e in situ. Conservação da paisagem. Conservação em terras 

privadas, Unidades de Conservação (SNUC e UNESCO) e bancos genéticos. Projeto: 

delineamento de um projeto de conservação. Viagens de estudo de experiências de 

conservação e uso. 

 

ECOLOGIA DE PAISAGEM 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisito: Ecologia Florestal 



 

  

214 Introdução e definições de ecologia da paisagem. Definições, fundamentos e 

terminologia em ecologia da paisagem. Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

e sua importância metodológica na ecologia de paisagem. Elementos e estrutura de 

uma paisagem. Descritores da estrutura da paisagem. Paisagem cultural: impactos de 

fragmentação/alteração dos ecossistemas naturais, a partir de tendências observadas 

no uso do solo. Genética de paisagem: conectividade física e funcional entre 

fragmentos. 

 

ETNOBIOLOGIA 

Carga horária: AT(30) AP(15) TA(45) 

Pré-requisito: Sociologia e extensão rural 

Diversidade cultural e biodiversidade. Processos co-evolutivos na domesticação de 

plantas, animais e microrganismos. Sociedades indígenas e populações tradicionais 

(faxinais). Campos da Etnobiologia/Etnoecologia: conhecimentos genéticos e de 

sistemas reprodutivos de populações tradicionais sobre espécies florestais nativas que 

cultivam e/ou coletam; e sua relação com a conservação in situ. Pesquisa 

experimental. Legislação de acesso aos recursos genéticos. Patentes. Biopirataria. 

 

BIOTECNOLOGIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS 

Carga Horária: AT (30) AP (15) TA (45) 

Pré-requisito: Genética 

Clonagem: propagação vegetativa de plantas e cultura de tecidos. Tecnologia do DNA 

recombinante. Marcadores moleculares e genômica de espécies florestais. 

Transformação genética de plantas. A ética do DNA na engenharia florestal. Projeto 

aplicado à biotecnologia florestal.  

 

PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Carga Horária: AT (15) AP (30) TA (45) 

Pré-requisito: Computação 

O Problema Geral da Programação Linear. Método Simplex. Método Simplex 

Revisado. Primalidade e Dualidade. Problemas de Transporte. Problemas de Corte. 

Aplicações na Área Florestal. 

 

5. Quadro Docente e Técnicos Administrativos do Curso de Engenharia Florestal 

 

5.1 – Docentes 
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N Professor Formação Titulação Reg. 

1 Alfredo de Gouvêa Licenciado em 

Ciências Agrícolas 

M.Sc. e Dr. em Agronomia DE* 

2 Almir Antônio Gnoatto Eng. Agrônomo M.Sc. em Agronomia DE 

3 Américo Wagner Júnior Eng. Agrônomo M.Sc. Agronomia/Dr. (Pós-Doc) em 

Fitotecnia 

DE 

4 Angélica Signor Mendes  Eng. Agrícola M.Sc. Agronomia; Dr. Eng. Agrícola DE 

5 Carlos Ney Olart Estivalet Jr. Eng. Agrônomo M.Sc. em Zootecnia DE 

6 Celso Eduardo Pereira 

Ramos  

Eng. Agrônomo M.Sc. em Agronomia DE 

7 Christiane Garcia Vilela 

Nunes 

Méd. Veterinária M.Sc. Méd. Vet. / Dr. Zootecnia DE 

8 Claudia de Andrade Moura Economista 

Doméstica 

Especialista em Tecnologia de 

Alimentos 

DE 

9 Claudiane de Abreu Dias Tecnóloga em 

Química Industrial 

- 40h 

10 Dalva Paulus Eng. Agrônoma M.Sc. em Agronomia DE 

11 Douglas Sampaio Henrique Zootecnista M.Sc. e Dr. em Zootecnia DE 

12 Eleandro José Brun Eng. Florestal M.Sc. em Eng. Florestal DE 

13 Elisabete Hiromi Hashimoto Farmacêutica M.Sc. e Dr. Ciência de Alimentos DE 

14 Fernando Campanhã 

Bechara 

Eng. Florestal M.Sc. Biologia Vegetal e Dr. 

Recursos Florestais 

DE 

15 Flares T. de Liz Licenciado em Letras Especialista em Língua Portuguesa DE 

16 Gilmar Antônio Nava Eng. Agrônomo M.Sc. Agronomia e Dr. 

Fitotecnia/Fruticultura 

DE 

17 Jailson Delmando Luiz 

Dagostini 

Eng. Florestal Especialista em Economia DE 

18 Jaime Augusto de Oliveira Méd. Veterinário M.Sc. Zootecnia DE 

19 Jean Carlo Possenti Eng. Agrônomo M.Sc. e Dr. Ciência e Tecnologia de 

sementes 

DE 

20 Joel Donazzolo Eng. Agrônomo M.Sc. Agronomia e Extensão Rural DE 

21 Juliana Vitoria Messias 

Bittencourt 

Eng. Agrônoma M.Sc. Agronomia; Dr. Genética DE 

22 Lotário Fank Administrador M.Sc. Administração DE 

23 Magnos Fernando Ziech Zootecnista M.Sc. Zootecnia DE 

24 Marcelo Marcos Montagner Méd. Veterinário M.Sc. e Dr. Medicina Veterinária 40h 

25 Marco Antonio Possenti Eng. Eletricista M.Sc. em Eng. Produção  DE 
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26 Marcos Aurélio Mathias de 

Souza 

Eng. Florestal M.Sc. Eng. Florestal e Dr. Ciências 

Florestais 

DE 

27 Mosar Faria Botelho Eng. Agrimensor M.Sc. e Dr. Ciências Geodésicas DE 

28 Neudi Artemio Schoulten Licenciado em 

Ciências Agrícolas 

M.Sc. e Dr. Zootecnia DE 

29 Paulo César Conceição Eng. Agrônomo M.Sc. Solos, Dr. (Pós-Doc) Solos DE 

30 Paulo Segatto Cella Zootecnista M.Sc. e Dr. Zootecnia DE 

31 Rachel Santos Bueno Zootecnista M.Sc. Zootecnia e Dr. Genética e 

Melhoramento 

DE 

32 Sérgio Miguel Mazaro Eng. Agrônomo M.Sc. e Dr. Em Agronomia DE 

33 Sidemar Presotto Nunes Eng. Agrônomo M.Sc. Sociologia DE 

34 Thomas Newton Martin Eng. Agrônomo M.Sc. Agronomia; Dr. em Produção 

Vegetal 

DE 

35 Wagner Paris Zootecnista M.Sc. e Dr. em Zootecnia DE 

* D.E. = dedicação exclusiva. 
 
 
 
 
 
5.2 – Técnicos Administrativos 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
GRADUAÇÃO/ 
FORMAÇÃO 

HABILITAÇÃO 
REG. 

TRAB. 
Adriani Edith Michelon Ensino Superior Letras 40 h 
Alvady Baldo Ensino Médio - 40 h 
André Luis Dresch Ensino Superior Administração 40 h 
André Tavares Ensino Superior Sistemas de Informação 40 h 
Anselmo Bodenmüller Filho Ensino Superior Zootecnia 40 h 

Augusto Vaghetti Luchese Doutor Agronomia 40 h 

Claudia Nardin Ensino Médio - 40 h 
José Roberto Hank Ensino Médio - 40 h 
Kellin Dwileski Ensino Superior Administração 40 h 
Lovenir Lanzarin Ensino Superior Administração 40 h 
Marcelo Rodrigues Botão Ensino Superior Engenharia da Computação 40 h 

Marcos Talau Ensino Superior Sistemas de Informação 40 h 
Marisa Olicéia da Rosa Ensino Médio - 40 h 
Ney Carlos Zanette Ensino Superior Contabilidade 40 h 
Renatha Sylvia Manosso Zanella Ensino Superior Tecnóloga em Proc. de Dados 40 h 

Sandra Jubelli Mezzomo Especialista Pedagogia 40 h 
Silvia Pereira de Melo Ensino Superior Biblioteconomia 40 h 
Simone Menolli Nascimento Ensino Superior Biblioteconomia 40 h 
Valdair Batista Cavalheiro dos Anjos Ensino Médio Técnico em Agropecuária 40 h 
Veridiana Lucia Stachowski Ensino Superior Matemática 40 h 
Viviane Cavaler Ensino Superior Matemática 40 h 
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6. Infra-estrutura para o curso de Engenharia Florestal 

 

A seguir é apresentada uma relação das instalações e equipamentos 

disponíveis para o uso do curso. Para tal, além da infra-estrutura do Setor 

Administrativo e de Apoio (incluindo o ginásio esportivo), e da Biblioteca, existem doze 

Unidades de Ensino e Pesquisa (UEPs) e quatro laboratórios.  

Como a implantação do Curso de Graduação em Engenharia Florestal no 

Campus Dois Vizinhos faz parte do projeto da UTFPR de adesão ao Programa REUNI 

do Governo Federal, os demais laboratórios e infra-estrutura necessários, serão 

edificados com os recursos deste programa, bem como a contratação de mais 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Instalações e equipamentos 

 
6.1.1 - Ao Setor Administrativo e de Apoio são destinados: 

 
 

Instalação Qtde. Área/ 
Instalação (m2) 

Área Total 
(m2) 

1. Almoxarifado 01 300,00 300,00 
2. Alojamento (com vagas para 120 alunos) 03 300,27 900,81 
3. Ginásio esportivo 01 1.253,69 1.253,69 
4. Cozinha/Refeitório/Auditório 01 766,11 766,11 
5. Depósito 01 164,25 164,25 
6. Guarita 01 4,00 4,00 
7. Lavanderia 01 107,75 107,75 
8. Residência funcional (casa de hóspedes) 01 172,26 172,26 
9. Residência funcional (pessoal 

administrativo) 
04 117,20 468,68 

10. Residência funcional (pessoal de apoio) 04 78,66 314,64 
11. Salas administrativas  15 - 551,30 
12. Vestiário (para alunos semi-internos) 01 179,67 179,67 
 Total 34  5.183,28 
 
 
6.1.2 - Ao Setor Pedagógico e de Pesquisa são destinados: 
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 Instalação Qtde. Área/instalação 
(m2) 

Área Total 
(m2) 

1. Laboratórios  04 56,71 226,84 
2. Pátio coberto, cantina e banheiros 01 299,98 299,98 
3. Sala de audiovisuais 01 69,70 69,70 
4. Sala para biblioteca com 3 ambientes 01 203 203,00 
5. Salas de aula 11 46,10 507,10 
6. Salas para professores 09 19,89 179,01 
 Total 26  1.485,63 

 
6.1.3 - Biblioteca 
 

 Material Qtdade. 
1. CDroom 25 exemplares 
2. Fitas de vídeo 171 exemplares 
3. Livros 1.868 títulos e 3.666 exemplares 
4. Periódicos com recebimento corrente 03 jornais e 02 revistas 

 

6.1.4 - Aos Setores de Produção e Pesquisa são destinados: 
 

6.1.4.1 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Produção de Mudas 
 

 Instalação Instalação Qtde. Área/instala
ção (m2) 

1. Viveiro - área sombreada 01 960,0 960,0 
2. Viveiro - área sombreada para cultivo 01 357,0 357,0 
3. Estufa para produção de mudas 01 50,0 50,0 
4. Estufa túnel baixo 01 37,5 37,5 
5. Galpão de ferramentas 01 40,0 40,0 
6. Sala ambiente, escritório e banheiros 01 100,1 100,1 
7.  Telado para produção de mudas 01 50,0 50,0 
 Total  07  1.594,6 

 
 

6.1.4.2 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Fruticultura  
 

 Instalação Qtde. Área/instalação (m2) Área Total (m2) 
1. Sala de apoio 01 50,0 50,0 
 Total  01  50,0 

 
6.1.4.3 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Silvicultura 
 

 Instalação Qtde. Área Total 
(m2) 

1. Floresta Estacional Semidecidual em estágios médio e 
inicial de regeneração 

01 483.000,0 

2. Trilha de interpretação ecológica 01 2.000,0 
3. Plantios de recuperação ambiental com espécies nativas 06 50.000,0 
4. Talhões de espécies florestais exóticas 02 17.000,0 
5. Arboreto 01 14.000,0 
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 Total  11 566.000,0 
 

6.1.4.4 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Plantas Medicinais e Aromáticas* 
 

 Instalação Qtde. Área/instalação  
(m2) 

Área Total  
(m2) 

1. Área de cultivo  01 400,0 400,0 
 Total  01  400,0 

* Em fase de consolidação. 

 
 

6.1.4.5 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Paisagismo* 
 

 Instalação Qtde. Área/instalação (m2) Área Total (m2) 
1. Sala de apoio 01 25,0 25,0 
 Total  01  25,0 

* Composta por todos os espaços destinados à jardinagem e paisagismo do Campus.  

 
 
6.1.4.6 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Mecanização 
 

 Instalação Qtde. Área/instalação  
(m2) 

Área Total  
(m2) 

1. Carpintaria 01 192,02 192,02 
2. Galpão para abrigo de máquinas 01 648,01 648,01 
3. Paiol  01 133,60 133,60 
4. Residência funcional 01 76,90 76,90 
5. Sala ambiente, escritório e banheiros 01 100,10 100,10 
 Total  05  1.150,63 
 
 
 
 6.1.4.6.1 – Equipamentos Disponíveis 
 
 Equipamentos Qtde. 
1. Arado com 3 discos reversíveis  01 
2. Arado subsolador com engate hidráulico de 5 hastes 01 
3. Armário de aço com duas portas 02 
4. Bebedouro elétrico industrial 01 
5. Bigorna em ferro fundido com 20 kg 01 
6. Bomba hidráulica acionada por roda d’água 01 
7. Bomba p/ combustível rotativa com filtro para tambor de 200 l 01 
8. Bomba para graxa manual 20 kg 01 
9. Cadeira universitária com porta livros e prancha fixa 50 
10. Carreta agrícola de 4,5 ton com 2 eixos 01 
11. Cavaletes para mecânico – capacidade de 6 ton 05 
12. Colheitadeira de forragem para silagem 01 
13. Compressor de ar capacidade 200 libras  01 
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14. Conjunto de irrigação agrícola 01 
15. Cultivador adubador com duas caixas de adubo 01 
16. Distribuidor de esterco com capacidade de 4.000 l 01 
17. Enxada rotativa agrícola 01 
18. Furadeira de bancada – motor 0,5 cv 01 
19. Grade aradora, 12 discos recortados 01 
20. Hidrocompressor de alta pressão 01 
21. Macacos hidráulicos tipo garrafa com capacidade de 2 ton 02 
22. Mesa em madeira para escritório 02 
23. Micro-trator com 2 rodas, sistema de engate rápido 01 
24. Moto-esmeril com rebolo e escova 01 
25. Pulverizador costal de 20 l  01 
26. Pulverizador de barras com tanque de 400 l 01 
27. Roçadeira mecânica com roda traseira 01 
28. Sulcador adubador de 2 linhas 01 
29. Torno de bancada em ferro fundido fixo 01 
30. Trator agrícola diesel quatro rodas, potência 14 cv 01 
31. Trator agrícola diesel, tração 4x4, potência 40 cv  01 
32. Turbo atomizador com capacidade 400 l 01 

 

 
6.1.4.7 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Piscicultura 

 

 Instalação Qtde. Área/instalação  
(m2) 

Área Total  
(m2) 

1. Laboratório para produção de alevinos 01 120,0 120,0 
2. Viveiro (Açude) 04 20,0 80,0 
 Total  05  200,0 

 

 

 

6.1.4.8 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Apicultura 
 
 
 Instalação Qtde. Área/instalação (m2) Área Total (m2) 
1. Apiário 01 5.000 5.000,0 
 Total  01  5.000,0 

 
6.1.4.9 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Avicultura 
 

 Instalação Qtde Área (m2) Total (m2) 
1. Galpão de avicultura de corte automatizado 01 1.800,00 1.800,00 
2. Galpão de avicultura de postura 02 372,24 744,48 
3. Residência funcional 01 76,90 76,90 
4. Sala ambiente, escritório e banheiros 01 100,10 100,10 
 Total  05  2.721,48 
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6.1.4.10 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Suinocultura 

 Instalação Qtde. Área/ 
Instalação (m2) 

Área Total  
(m2) 

1. Complexo contendo unidade produtora de 
leitões – instalações para 42 matrizes, com 
sala ambiente, escritório, farmácia, 
banheiros e alojamento para plantonista 

01 300 300 

2. Esterqueira e fossa séptica 01 635,48 635,48 
3. Residência funcional  01 76,90 76,90 
 Total  03  1.012,38 
 
 

6.1.4.11 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Bovinocultura 
 Instalação Qtde. Área/instalação  

(m2) 
Área Total  

(m2) 
1. Área destinada à pastagem 01 144.600,00 144.600,00 
2. Campo experimental e demonstrativo de 

plantas forrageiras 
01 3.350,00 3.350,00 

3. Complexo contendo instalações para 
gado leiteiro, sala ambiente, sala de 
ordenha, escritório, depósito e banheiros 

01 280,52 280,52 

4. Residência funcional 01 76,90 76,90 
 Total  04  148.307,40 
 
 6.1.4.11.1 – Equipamentos Disponíveis 
 
 Equipamentos Qtde. 
1. Conjuntos de ordenha 03 
2. Resfriador de expansão com capacidade de 1.000 l 01 

 
6.1.4.12 - Unidade de Ensino e Pesquisa em Agroindústria 
 

 Instalação Qtde. Área/instalação  
(m2) 

Área Total  
(m2) 

1. Abatedouro 01 121,03 121,03 
2. Curral de espera 01 27,47 27,47 
3. Fábrica de ração 01 131,09 131,09 
 Total  03  279,59 

 
 6.1.4.12.1 – Equipamentos Disponíveis 
  
 Equipamentos Qtde. 
1. Arquivo de metal 02 
2. Balança eletrônica de bancada, capacidade 250 kg 02 
3. Balcão com duas portas, 1,2 m com pia inox 01 
4. Cadeira universitária com porta livros 30 
5. Caldeira, capacidade 100 kg 01 
6. Câmara fria para maturação de queijo 01 
7. Câmara frigorífica 01 
8. Depenador de frango em aço inox 01 
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9. Engenho de cana de açúcar com capacidade de 400 l por hora 01 
10. Fogão industrial 04 bocas com forno 01 
11. Freezer Vertical EF340 Esmaltec 110 01 
12. Máquina elétrica de moer carne 01 
13. Mesa em madeira para escritório 02 
14. Mesa para evisceração  01 
15. Misturador para salame, capacidade 50 kg 01 
16. Pasteurizador de leite a placa, capacidade 300 l 01 
17. PHmetro de bancada com eletrodo sensor 01 
18. Sala de maturação de salame 01 
19. Sangrador para aves em aço inox  01 
20. Serra fita para cortar carne  01 
21. Tacho para fabricação de doce de leite 01 

 
 

6.1.5 – Laboratórios 
  
 6.1.5.1 – Laboratório de Bromatologia e Microbiologia 
 
 6.1.5.1.1 – Equipamentos Disponíveis 
 
 Equipamentos Qtde. 
1. Agitador magnético com aquecimento 01 
2. Balança analítica (precisão) 01 
3. Bomba a vácuo 01 
4. Capela de exaustão 01 
5. Chapa aquecedora com resistência e dimmer de temperatura nominal 

até 300º C. 
01 

6. Compressor hermético com no mínimo 1/6 hp a base de óleo 01 
7. Deionizador de água capacidade de 50 l por hora 01 
8. Estufa de secagem e esterilização  01 
9. Manta aquecedora para balões de fundo redondo, capacidade de 250 

ml 
01 

10. pHmetro digital microprocessado; permite a análise com resolução 
0,01 

01 

11. Sistema de determinação de nitrogênio por destilação e digestão, com 
exaustão de vapores ácidos para 8 provas macro. 

01 

12. Termômetro de máxima e mínima  02 
 

6.1.5.2 – Laboratório de Qualidade do Leite 
 
 6.1.5.2.1 – Equipamentos Disponíveis 
 
 Equipamentos Qtde. 
1. Balança de precisão com capacidade mínima de 2.200 g, sensibilidade 

de aproximadamente 0,01g  
02 
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2. Banho maria digital 01 
3. Barrilete para o depósito de água purificada, capacidade mínima de 30 

l. 
01 

4. Butirômetro para o leite 08 
5. Centrífuga para 8 butirômetros com rotação 1.100 rpm 01 
6. Chapa aquecedora com resistência e dimmer de temperatura nominal 

até 300ºC. 
01 

7. Crioscópio eletrônico digital destinado a determinar o ponto de 
congelamento do leite. 

01 

8. Destilador de água  01 
9. Estufa bacteriológica 01 
10. Estufa para secagem e esterilização  01 
11. PHmetro digital microprocessado; permite a análise com resolução 

0,01 
01 

12. Microscópio binocular 01 
13. Mini-agitador magnético sem aquecimento com capacidade de 

agitação de até 5.000 ml 
01 

14. Refratômetro manual escala de 0 a 32% 01 
 
 

6.1.5.3 – Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia  
 
 6.1.5.3.1 – Equipamentos Disponíveis 
 
 Equipamentos Qtde. 
1. Agitador magnético 01 
2. Agitador mecânico  01 
3. Autoclave vertical mr. Phoenix  01 
4. Balança de precisão capacidade 5.000 g 01 
5. Banho maria 01 
6. Bomba a vácuo 01 
7. Câmera de fluxo laminar 01 
8. Capela de exaustão  01 
9. Colorímetro 01 
10. Condicionador de ar 10.000 btus  01 
11. Direcionador mod. P104p mr. Paragon 01 
12. Estereomicroscópios completos 07 
13. Estufa de cult.bacteriol 01 
14. Estufa de secagem 01 
15. Evaporador rotativo 01 
16. Freezer  01 
17. Germinador de grãos  01 
18. Micro-centrífuga refrigerada 01 
19. Microscópio completo 04 
20. Microscópio Studar completo (ufc system) mb5ro 01 
21. Microscópio Studar gmdo completo 04 
22. Nortex 01 
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23. pHmetro 01 
24. Refrigerador  01 

 
6.1.5.4 – Laboratório de Informática 
 

 Instalação Qtde Área (m2) Total (m2) 
1. Sala ambiente 01 56,71 56,71 
 Total 01  56,71 

 
 
6.1.5.4.1 – Equipamentos Disponíveis 
 

 Equipamentos Qtde. 
1. Cadeira  15 
2. Computador conectado a internet 15 
3. Mesa para computador 15 

 
 
6.1.6 - Recursos Áudio-Visuais 
 

 Recurso Qtde. 
1. DVD 02 
2. Projetor multimídia  07 
3. Retroprojetor  07 
4. Televisão 29 polegadas 02 
5. Videocassete 02 

 

 

 

 

 

 

 


