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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco foi construído com metodologia participativa a partir de estudos e 

discussões coletivas dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica, e da participação 

inicial de representantes da sociedade civil vinculados às instituições que desenvolvem 

atividades na área.  

De modo geral, o processo vivido desvelou a identidade do curso de Engenharia 

Florestal, e ao mesmo tempo, projetou as perspectivas e expectativas futuras para o curso, 

definindo as linhas da formação dos Engenheiros Florestais na UFRPE. De modo particular, 

foram mapeadas as possibilidades, as fortalezas e as fragilidades do curso, e aquelas a serem 

aproveitadas e mais bem desenvolvidas. Levantamos, ainda, dados que apontam para 

estratégias de superação das dificuldades, e saídas que possam organizar o enfrentamento 

coletivo das situações que distanciam as práticas da consecução das metas e dos objetivos 

traçados para o curso.  

Contextualizamos o Curso de Engenharia Florestal ao ambiente institucional da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco nos estudos das Ciências Agrárias e Ambientais, 

apresentando uma proposta de trabalho articulada aos rumos de uma formação profissional 

contemporânea e sintonizada com as profundas transformações da sociedade.  

O grupo teve clareza do papel da Universidade na formação profissional e da força da 

produção do conhecimento, da formação de redes de pesquisa e da interdisciplinaridade no 

desenvolvimento científico, e ao mesmo tempo, sabe do desafio ampliado que a academia 

enfrenta diante das exigências do mundo do trabalho e das cobranças pela formação e 

empregabilidade. Por um lado, o grupo entendeu que as políticas restritivas às universidades 

públicas vêm trazendo repercussões ao ensino, à extensão e à pesquisa, e por outro, vêem as 

possibilidades e os limites de efetivação do compromisso social da instituição, no atual e 

complexo momento que passam as universidades no Brasil. 

Como certeza, o grupo ressignificou a importância do curso, sabendo que o 

conhecimento sobre a natureza emerge atualmente com vigor, diante da ameaça ao equilíbrio 

ecológico do planeta. Neste sentido, a universidade tem força de resistência aos apelos mais 

imediatistas, por estar sintonizada com os interesses humanitários, em geral tão ameaçados, 

diante da degradação do meio-ambiente, da escassez de energia e de água. O desafio é a 

qualificação de profissionais que desenvolvam alternativas para o desenvolvimento 
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econômico do país, garantam seu espaço no mundo do trabalho, e simultaneamente, 

contribuam para o necessário equilíbrio do planeta. 

O projeto pedagógico do curso de Engenharia Florestal se insere nesta discussão, pois 

é um instrumento legal e político da identidade do curso, e sua estruturação, sistematizada 

neste documento, expressa a prática educacional efetivada, e é também, o anúncio das 

propostas de atualização e de reformulação do quadro educacional vigente, apontando 

caminhos para o curso a serem percorridos nos próximos cinco anos letivos. 

Salientamos que esse processo de construção não é estático, nem definitivo, é 

provisório e integra este momento sócio-histórico, revelando os limites e as possibilidades 

que foram viáveis aos seus construtores. Em sua própria construção, as polêmicas se 

expressaram, e o documento contempla a diversidade de focos e enfoques, que trouxeram para 

o debate a pluralidade própria do âmbito acadêmico de uma instituição pública. Portanto, a 

implementação do documento-guia pressupõe: articulação acadêmica e negociação no plano 

político-administrativo, viabilizando a dinâmica proposta, e principalmente, requer, o esforço 

coletivo e o compromisso de todos para sua efetivação na prática. 

A trajetória construída projetou o futuro que se deseja alcançar na formação e no 

exercício dos engenheiros florestais, definiu o sentido da qualidade que os participantes 

entenderam como orientação da prática pedagógica, tanto na dimensão científico-tecnológica, 

quanto na perspectiva cultural e ideológica.  O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia 

Florestal da UFRPE ancora o cotidiano institucional na perspectiva da utopia que se pretende 

atualizar, apontando metas a serem perseguidas e delineia os rumos a serem coletivamente 

trilhados.   

Na construção coletiva, compreendeu-se que a prática pedagógica é de uma profunda 

complexidade, sobretudo diante dos requerimentos plurais que integram o objeto de 

investigação da Engenharia Florestal. Portanto, a formação é densa, sabendo-se que o 

exercício profissional exige aprofundamento teórico em diferentes áreas do conhecimento, 

domínio técnico especializado, e sensibilidade humana para lidar com as questões que 

envolvem encaminhamentos ambientais, sociais, legais, econômicos e políticos. Esta 

relevância da área e a complexidade do curso se destacam com uma importante contribuição 

social, diante do que se assiste recentemente na eliminação da vida e da natureza, sob 

diferentes formatos. 

Dessa maneira, o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal é uma 

intenção pública de realização, e por isto, significa uma instância política, representando uma 

construção coletiva na definição do curso e da formação que se pretende assegurar na UFRPE. 
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Com esta proposta de trabalho, demarcou-se também um espaço de reivindicação do papel da 

universidade pública no desenvolvimento das políticas ambientais do país, requerendo, assim, 

o desenvolvimento de pesquisas e de atividades de ensino e de extensão, com autonomia e 

respaldo tecnológico e econômico. 
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INTRODUÇÃO 

 

O curso de Engenharia florestal integra a área das Ciências Exatas e da Terra, e tem 

sua relevância entre as consideradas Ciências Agrárias, pelo forte envolvimento com as 

ciências biológicas, exatas e sociais, e sua articulação na formação da consciência ética e 

ecológica, o que torna o profissional da área, em grande parte, com a responsabilidade técnica 

e social sobre a conservação da natureza.  

Enquanto ciência, a Engenharia Florestal detém a base dos conhecimentos referentes 

aos ecossistemas terrestres, em particular dos ecossistemas florestais, assim como interpreta e 

intervém nas realidades sócio-econômicas a estes relacionadas, por meio dos efeitos 

multiplicadores da economia florestal e das demandas do mercado internacional. São, 

portanto, atribuições privativas do engenheiro florestal a “avaliação e gestão dos recursos 

florestais, à formação, condução e exploração sustentável das florestas, com vistas à 

produção de bens e serviços, ao estabelecimento de estratégias para o desenvolvimento 

florestal nacional e para o uso e conservação do recurso florestal”. 

A área tem se tornado um manancial de investiduras, posto que por um lado se tem as 

demandas do mundo produtivo1, a geração de emprego e os índices da balança comercial que 

atestam as florestas como um importante agro negócio. E por outro, têm-se as preocupações 

com o meio ambiente. Essas tendências encaminham questões diversas e amplas repercussões 

à formação e ao exercício profissional da engenharia florestal. 

Enquanto profissão há uma densa articulação da área com a política florestal, 

fundamentada no reconhecimento da importância dos bens e serviços florestais. Esta 

importância é real sejam esses advindos de formações florestais nativas ou de 

reflorestamentos, independente do caráter da propriedade, pois, a despeito da posse ou 

propriedade privada os benefícios gerados pelas florestas são comuns e devem ser usufruídos 

por toda a população.  

É certo que, ao se buscar uma política florestal nacional se está reconhecendo esse 

setor como estratégico para o desenvolvimento de uma nação2. Sobretudo, essa perspectiva se 

 
1 Battistella, Odelir. Madeira é ou não agronegócio? Jan, 2005, http://www.ambientebrasil.com.br/noticias.  
2 Com crescimento de 44,3%, as vendas externas a partir das florestas encontram-se entre os produtos 

considerados como agronegócio que mais cresceram ao longo de 2004. Tal evolução esteve acima da maioria 

dos outros produtos como o açúcar e álcool, papel e celulose, café, algodão, fumo e tabaco, e complexo soja. 

Aos produtos florestais devemos ainda adicionar a borracha natural cujas exportações cresceram 

significativamente. Em 2004, o agronegócio exportou US$ 39 bilhões e os itens florestais tiveram uma 

contribuição importante, com cerca de US$ 3,8 bilhões exportados, quase 10% das exportações do total 

nacional do setor, ficando em terceiro lugar. 
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apresenta frente às atuais e potenciais demandas a serem atendidas, acrescidos aos já 

conhecidos serviços ambientais proporcionados pelas florestas, pois há a convicção de que 

existem possibilidades concretas de se conduzir processos sustentáveis de produção florestal, 

mais prováveis do que em outras atividades do setor primário. Para essa política florestal, 

pode-se tentar identificar alguns princípios básicos3: 

1 – A enorme importância das formações florestais nativas nos múltiplos e complexos 

aspectos da conservação da biodiversidade, das águas, do solo, do relevo, das condições 

para produção agropecuária, do equilíbrio atmosférico, entre outros. A política florestal 

nacional, assim como a política agrícola, a industrial, a de exploração mineral, dos 

recursos hídricos, se pauta nos princípios da ética e do direito ambiental, presentes nos 

instrumentos de política ambiental. Uma política florestal avançada só se desenvolverá 

num cenário de políticas ambientais muito claras quanto aos seus objetivos e eficientes 

quanto aos seus instrumentos.  

2 – O uso sustentável é o principal eixo das políticas florestais, mas para isso é preciso 

compreender uso numa perspectiva de ampla escala de aproveitamento que se inicia com 

a possibilidade do não uso, ao menos pela geração presente, já que a dimensão temporal 

da sustentabilidade, embora não busque a perpetuação, incorpora necessariamente o 

futuro. O uso, muitas vezes, pode justificar e possibilitar a conservação, mas o perfil do 

usuário plenamente sustentável ainda é uma idealização teórica formulada por 

etnoconservacionistas, fragilmente comprovável, na prática. Uso sustentável é um 

processo de construção ininterrupta, que deve ser constantemente monitorado e 

aperfeiçoado para que não se perca, sob a simplista constatação da existência de 

necessidades presentes, ricas e diversificas possibilidades futuras de aproveitamento.  

3 – É indispensável a integração entre os vários setores e suas diferentes políticas e as 

políticas de acesso à terra, geração de emprego e renda e inclusão social, produção de 

alimentos e segurança alimentar, ciência e tecnologia, exportações, transporte, crédito, 

fomento e extensão rural, entre muitas outras que devem se harmonizar. O foco maior 

para o qual essas políticas convergirão deve ser o atendimento das necessidades da 

coletividade (presente aqui a lógica já mencionada da sustentabilidade) e não o interesse 

de grupos. É interessante observar que uma política florestal refletirá, necessariamente, a 

política geral de desenvolvimento da nação, mesmo que essa não esteja explícita em 

qualquer documento de Estado. Nenhuma política florestal será, por exemplo, 

 
3 Extrato do texto de apoio didático da Prof. Isabelle Meunier, na disciplina Política e Legislação Florestal, 

Recife, Mimeo,  2005. 
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socialmente justa em um contexto de exclusão social e concentração de riquezas. Ela 

refletirá, necessariamente, os paradigmas da sociedade em que está inserida.  

4 – Qualquer política pública, embora coerente aos seus princípios e objetivos, deve ter a 

flexibilidade e dinâmica para evoluir conforme as demandas sociais, incorporando 

inclusive novos conhecimentos e técnicas, desenvolvidos e, obviamente, adaptando-se às 

mudanças de um mercado mundial globalizado. Além de dinâmica, a política florestal 

deve incluir instrumentos que possibilitem a participação social efetiva e qualificada.  

5 – Ao mesmo tempo em que permitirá evoluir com o tempo, a política florestal deverá 

incorporar as diferenças regionais, reconhecendo-as e valorizando-as como 

oportunidades de desenvolvimento social e diversificação econômica. Não só os 

instrumentos legais devem ter essa característica de consideração das características 

socioambientais regionais, mas também a gestão florestal local deve ser valorizada. 

6 – Uma política florestal voltada ao uso sustentável e à inclusão social deve buscar 

valorizar todos os produtos e serviços florestais, coibindo o desperdício do produto 

florestal, dando-lhe sempre destinação socioeconômica, valorizando os inúmeros 

produtos não madeireiros, desenvolvendo políticas de preço e disciplinando mercados. 

Nesse aspecto, é interessante lembrar em quanto a fiscalização ambiental eficiente é 

capaz de contribuir para a consolidação de mercados de produtos florestais 

adequadamente produzidos, eliminando a concorrência desleal com o produto extraído 

irregularmente. 

7 – As políticas florestais devem contar com instrumentos flexíveis, porém estáveis, capazes 

de dar segurança aos atores envolvidos para investimentos de médios e longos prazos. A 

gestão florestal, seja de florestas econômicas ou de áreas de conservação e preservação, 

devem ter o foco sempre no futuro e fugir do imediatismo característico dos sistemas 

capitalistas pouco desenvolvidos. 

Ao formular a política florestal, de forma participativa, transparente, sob os paradigmas da 

sustentabilidade, as diversas populações de interesse (florestais e humanas) devem estar bem 

caracterizadas e compreendidas. Assim, para formulação de uma política florestal e 

monitoramento da aplicação dos seus mecanismos, há a necessidade de dados estatísticos 

sobre a produção florestal, extensão e diversidade da cobertura florestal, condições gerais das 

áreas protegidas, monitoramento do antropismo, dinâmica evolutiva, produtividade, 

indicadores de diversidade, entre vários outros.  

Além desse aspecto, é necessário considerar também os dados socioeconômicos que 

permitam compreender o impacto da atividade-população economicamente ativa empregada, 
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a renda familiar, e o nível educacional das populações.  E para a população em geral, requer 

esclarecimentos para que se compreenda que as florestas integram o cotidiano das pessoas, 

seja nos móveis, nos materiais de construção, no papel, no uso de fósforos e outros elementos 

que são produtos originariamente florestais. Ou ainda, entender que o micro clima, a presença 

de pássaros, a água de consumo e o lazer também são produtos indiretos dessas florestas. 

Certamente, existem fatores externos que interferem nesta política. No país, estes fatores 

refletem o cenário mundial, representado pelas dinâmicas de relações entre blocos 

econômicos, iniciativas de mercados comuns, repercussões da política nacional frente às 

relações internacionais, os acordos e convenções, os grandes financiadores de projetos 

internacionais (BID, GEF, entre outros). Tem-se, ainda, um grande número de variáveis 

complexas, que influenciam desde o preço dos produtos florestais de exportação, até a adoção 

de medidas de controle ambiental posta como condicionantes aos projetos dependentes de 

mecanismos mundiais de financiamento.   

Esses fatores, tanto determinam a participação dos produtos florestais nacionais no 

mercado internacional, como também trazem os componentes dos conflitos de interesses da 

comunidade global para o âmbito do país que elabora e desenvolve ações de uma política 

florestal, cujos impactos são imprevisíveis. Produtos, como a polpa celulósica e o papel, por 

exemplo, têm preços ditados pelos mercados internacionais, o que pode promover 

instabilidade e indesejável susceptibilidade aos humores do mercado globalizado.  

Por outro lado, convenções internacionais, como a Convenção de Combate à 

Desertificação, da Biodiversidade e das Mudanças Climáticas, têm encaminhamentos 

diferenciados nos países signatários, mas espera-se, que representem decisões consensuais na 

comunidade internacional e tragam desdobramentos efetivos nas políticas florestais nacionais.  

Comentando esta política, viu-se que: 

• A base legal que a norteia possibilita e controla as iniciativas relativas à produção dos 

múltiplos bens e serviços florestais, influencia o desenvolvimento da política florestal 

nacional, e dela se exige, minimamente, coerência entre os princípios e as 

determinações legais e clareza e aplicabilidade do conjunto de leis, regulamentos e 

normas para o setor.  

• Legalidade e legitimidade precisam caminhar conjuntamente, e as leis gerais 

necessitam das devidas regulamentações, além de mecanismos ágeis e eficazes para 

sua aplicação. Em síntese, instrumentos e mecanismos da política florestal precisam 

ter previsão legal consistente e institucionalização que permita sua aplicação.  
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• Também influencia o desenvolvimento de uma política florestal, a capacidade dos 

governos (federal, estadual e municipal ou federal e provincial) lidarem com os 

múltiplos interesses de uma sociedade complexa, não raro divergentes, mas que 

também dialogam e interagem dinamicamente, em função da situação.  

• A forma como o governo se coloca frente a esses interesses, e as opções político-

ideológicas irão se expressar no estilo da política adotada e, obviamente, nos seus 

resultados.  

Portanto, o desenvolvimento de uma política florestal, em qualquer nível, depende de 

diretrizes claras, mesmo que abrangentes, mas que traduzam as opções político-

ideológicas, desde as macro-dimensões da economia dirigida ou livre-mercado; a presença 

de um Estado regulador ou interventor, com práticas mais ou menos democráticas de 

governo; o nível mais específico do setor que inclui a compreensão da própria expressão 

setor florestal como setor econômico organizado e hegemônico ou a sua interpretação 

mais ampla, incluindo múltiplos agentes e funções. Dessa maneira, afirma-se que: 

• A lógica (e a ideologia) que permeiam as demais políticas públicas também se 

refletirão na concepção e no desenvolvimento da política florestal, fazendo essa ser 

dependente da política de conservação dos recursos naturais (água, solo, 

biodiversidade), assim como as políticas sociais voltadas à inclusão social, geração de 

trabalho e renda, segurança alimentar, política fundiária, comercial, industrial, entre 

outras, e terá tanto mais êxitos, quanto mais coordenada com seus diferentes 

componentes. 

• A capacidade de transformar princípios e diretrizes, em medidas de caráter prático e 

efetivo determinará, por sua vez, a real implementação dos instrumentos da política 

florestal. A grosso modo, pode-se relacionar como condições necessárias à 

operacionalização dos instrumentos da política florestal: governabilidade, capacidade 

de investimento público e privado, existência de mecanismos de crédito, política 

fundiária justa e efetiva, e controle efetivo e não apenas burocrático do Estado 

(entendido como expressão e representação da coletividade de um povo ou nação). 

• O bom andamento das ações previstas em uma política florestal também será função 

da possibilidade de descentralizar decisões e iniciativas, mas sem que esferas de 

governo se eximam de responsabilidades, devendo-se incorporar o princípio das 

responsabilidades concorrentes, tão bem equacionados no direito ambiental. 

Fortalecimento institucional, nos diferentes níveis de poder, é uma iniciativa inúmeras 

vezes repetida, mas raramente implantada, da qual depende estreitamente a efetividade 

da política florestal nacional. 
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• Outro elemento fundamental é a gestão técnica profissional, transparente e com 

instrumentos efetivos de participação social e comunicação, isenta, porém, de pressões 

político-partidárias eleitorais. Ou seja, para o bom andamento de uma política pública, 

deverá se ter sensibilidade diante das pressões sociais legítimas, mas evitar que 

instâncias de decisão sejam feitas de “palanques” para servir aos interesses eleitorais 

ou como trampolins em carreiras políticas pessoais.  

• Qualificação dos técnicos dos órgãos gestores e educação continuada como condição 

essencial para a necessária competência no trato da gestão das florestas, assim como 

autonomia e profissionalismo. 

• Sem diagnósticos claros participativos, mas com sólida base técnica, também não 

parece provável se desenvolver uma política florestal adequada e eficaz, posto que  

informação é imprescindível para a tomada de decisões. Neste item, ressalta-se a 

importância dos inventários florestais sucessivos, do mapeamento e monitoramento do 

antropismo, dos estudos de mercado (atuais e potenciais), aliados às análises sócio-

econômicas.  

• O horizonte de planejamento dos instrumentos e mecanismos de uma política florestal 

precisa ser necessariamente amplo e basear-se sempre na lógica da sustentabilidade, 

inclusive dos próprios planos e projetos previstos. Além disso, a capacidade de avaliar 

os resultados da política florestal adotada, gerando feedback para os sujeitos e 

apoiadores dessa avaliação, é também fundamental. É comum ver-se grande 

quantidade de recursos esvaírem-se em programas de eficácia duvidosa, sem qualquer 

reflexão posterior sobre os equívocos cometidos. Um dos sinais de uma instituição 

ineficiente é a sua incapacidade de empregar evidências de uma avaliação para 

correção de objetivos, metas e práticas. Assim, a eficiência de uma política florestal 

está necessariamente dependente dos instrumentos que permitam avaliações periódicas 

e conseqüente aperfeiçoamento.  

• Finalmente, para se ter o real desenvolvimento de uma política florestal nacional, 

capaz de atender as demandas e salvaguardar os interesses da coletividade, como já foi 

dito, é preciso que haja compreensão, por parte dos tomadores de decisão e gestores, 

da multiplicidade de benefícios gerados pelas florestas. Entre outros, é compreender as 

inúmeras dimensões dos usos diretos e indiretos das florestas, assim como do valor de 

existência dos recursos florestais. 
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Esta efetivação ocorrerá se, para além de assumirem compromissos com a conservação da 

biodiversidade, dos recursos hídricos e do solo, sejam criadas oportunidades, por meio da 

política florestal, de se ter condições objetivas para promover a recuperação de ecossistemas 

degradados, implantar programas de ampliação da cobertura florestal e garantir a oferta de 

produtos florestais em bases sustentáveis. Estas medidas ocorrerão sem prejuízos ambientais, 

adotando uma posição de vanguarda na busca da organização e criação de mercados, e de 

valorização e diversificação de produtos, inclusive agregando valores sócio-ambientais, 

compreendendo a vocação florestal, inegável no caso do Brasil e de muitos países da América 

Latina.   

A partir desses fundamentos, pode-se apreender como a área é complexa e densa. Os 

profissionais que atuam com este objeto vêm sendo habilitados para o exercício profissional 

em 43 cursos, em todo o país, e atuam subsidiando o uso racional dos recursos naturais, 

buscando compatibilizar a preocupação ambiental com a conservação das florestas, sem 

distanciar-se do setor produtivo, que viabiliza a inserção desse profissional no mundo do 

trabalho. 
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1. MISSÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

Gerar e difundir conhecimentos da Ciência Florestal, contribuindo na formação de 

novos profissionais, qualificados na compreensão e na inserção do campo profissional, 

atuando de maneira competente nas diferentes áreas da Engenharia Florestal, no atendimento 

às demandas sócio ambientais, implantando e manejando florestas, com visão crítica, técnica, 

ética e perspectiva empreendedora. 

 

1.1. DOS OBJETIVOS DO CURSO 

GERAL:  

Formar o profissional e o pesquisador da modalidade ENGENHARIA FLORESTAL. 

ESPECÍFICOS: 

• Formar o profissional habilitado a respeitar a fauna e a flora, a partir de uma 

compreensão ética e técnica;  

• Estruturar a base profissional do engenheiro que se responsabilize pela conservação 

e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água; 

• Qualificar os profissionais da Engenharia Florestal para o uso e o desenvolvimento de 

conceitos científicos e tecnológicos na produção de bens e serviços florestais, com 

eficiência técnica e econômica, racional, integrada e sustentável do ambiente; 

• Adotar o raciocínio reflexivo, crítico e criativo, como base metodológica da formação, 

com vistas à formação profissional transformadora;  

• Assegurar uma base sólida de formação, que permita o atendimento às expectativas 

sociais no exercício de atividades profissionais; 

• Preparar o estudante para a atuação em atividades docentes no Ensino Superior. 
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2. A PERSPECTIVA HISTÓRICA DA ÁREA FLORESTAL 

Ao longo do processo civilizatório, as florestas provocam fascínio na humanidade, nos 

diferentes tempos históricos, além do uso e costumes de seus produtos na vida cotidiana, o 

que reveste a área florestal de um universo conceitual e simbólico, e qualificam a formação e 

atuação na Engenharia Florestal. Desde a mais remota antiguidade, sabe-se que as práticas 

com os produtos florestais tornaram-se comuns, desde a utilização múltipla de cascas de 

árvores, folhas e peles, usadas pelos homens primitivos, até tornarem-se a pedra de toque do 

desenvolvimento, a partir do uso da madeira para a fabricação do papel4. 

Compreender a área da Engenharia Florestal remete à relação do ser humano com a 

natureza, e que remonta à pré-história, anterior ao uso da agricultura, pela convivência com 

florestas, campos e toda espécie de vegetação existente. O respeito pela floresta data deste 

início, em alguns povos relacionados à religiosidade e ao misticismo. Mais tarde, o processo 

civilizatório levou ao uso do fogo, e com este, se inaugurou o período de devastação da 

natureza, progressivamente ampliado com as práticas de pastoreio5, o início da 

comercialização e produção de meios de transporte marítimo, com os fenícios, e mais tarde, 

com “a produção de carvão, construções, indústrias e práticas de guerra”6. 

A primeira preocupação com a conservação da madeira que era consumida foi iniciada 

pelos gregos e romanos, na tentativa de preservar a madeira cedro-do-líbano, largamente 

utilizada na fabricação de barcos. Foram eles que também introduziram as árvores frutíferas, 

bem como a utilização de árvores na proteção de cidades. 

No século XII, algumas técnicas começam a ser adotadas, buscando conciliar o uso e a 

preservação, e no século XVI, os produtos das florestas passaram a ser considerados como 

recursos naturais, pois foram considerados infindáveis, sobretudo, com a nova fonte da 

matéria–prima, a partir das colônias na América do Sul. Portugal, na época da chegada ao 

Brasil, já dispunha de uma Legislação Florestal, e a adota nas novas terras, diante do valor de 

sua extensa vegetação que começam a explorar. É certo que a Alemanha foi precursora das 

primeiras legislações ambientais, com a primeira normatização datando de 1789. 

No Brasil, a área florestal assume um lugar privilegiado, em face da biodiversidade, 

sendo considerada a maior do mundo, por reunir no espaço nacional quase a metade de todas 

 
4 Inicialmente usada na Alemanha, em 1846, por Keller, tendo o uso mais generalizado a partir de 1854, e em 

1866 é introduzido nos Estados Unidos por Miler. 
5 Struminsky, E. o que é engenharia florestal. Coleção primeiros passos. ED, Brasiliense, SP, 1993. 
6 Idem, p.18. 
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as espécies de plantas e animais do planeta7, possuir 30% das florestas tropicais do mundo, e 

plantações florestais de alta produtividade. Especificamente, esta importância é destacada por 

sua situação em relação às espécies vegetais, com cerca de 55.000 espécies8.  

A introdução do uso oficial de produtos florestais teve seu marco a partir do papel que 

chegou ao Brasil, por iniciativa de Dom João VI. Em 1848, tem-se o registro da primeira 

fábrica de papel no país, na Bahia, utilizando como matéria-prima as fibras de bananeira. 

Posteriormente, houve a interrupção da exportação de celulose, na segunda guerra, o que 

impulsionou a fabricação nacional, e no presente está baseada em plantações florestais dos 

gêneros Eucalyptus e Pinus.  

No plano econômico, nas mais variadas regiões do Brasil, as florestas representam, 

atualmente, um setor importante na economia, sobretudo, com a possibilidade de inserção à 

competitividade no cenário mundial, por apresentarem um grande número de produtos, que se 

tornam usuais no cotidiano das cidades. São inúmeras as repercussões da atividade florestal, a 

partir do desenvolvimento de tecnologias vinculadas à extração destes produtos, com larga 

ampliação da produtividade, o que significa a criação de mais empregos diretos e indiretos, 

tanto na zona urbana, quanto na rural.  

Estes produtos representam, no momento, a geração de 4% do PIB nacional, o 

aumento na arrecadação de impostos, e no fluxo da balança comercial. O crescimento das 

exportações tem exigido um grande investimento nos planos de desenvolvimento florestal de 

longo prazo, bem como programas governamentais que orientem e beneficiem pequenos, 

médios e grandes proprietários, contemplando programas de plantio, manejo florestal em todo 

o processo de produção, aliado às perspectivas de consumo, de exportação de madeira e de 

seus derivados.  

A despeito desse movimento econômico-financeiro, o foco ambiental ainda é 

emblemático para o setor, e o foco no desenvolvimento econômico tem visibilidade ainda 

tênue no Nordeste. Tal cenário exige para o seu fortalecimento investimentos das políticas 

para o desenvolvimento florestal no sentido de programas de plantio e de manejo florestal.  

No Nordeste do Brasil, especificamente em Pernambuco, a denominada “vocação 

florestal” ainda é frágil, mesmo quando se considera que já existem projetos como no 

Maranhão e Bahia que priorizam plantios de grandes áreas com vistas aos empreendimentos 

 
7 De 1,7 milhão de espécies animais catalogadas, 23% estão em território brasileiro e de cada cinco espécies 

vegetais do planeta uma se encontra no Brasil. Revista Veja, 26/01/2005, p.99. 
8 Fonte: Jornaleco, Jornal de Educação Ambiental da Votorantim Celulose e Papel - Outubro/2000. 

http://www.vcp.com.br/
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industriais. Tal bagagem repercute na ainda incipiente adoção de políticas florestais, na 

perspectiva do desenvolvimento econômico.  

Nesse sentido, o foco ainda não é regido pela via da produção florestal, pautando-se na 

linha prioritária do foco ambiental e conservacionismo. Observa-se que começa a existir um 

aumento da base florestal, por pequenos e médios produtores rurais, em áreas nas quais já 

existem projetos industriais em desenvolvimento, devido à inexistência de recursos 

financeiros, sistemas de crédito e de incentivos fiscais que pudessem de fato ampliar este 

crescimento. Embora em expansão, a atividade é ainda sem significativos percentuais da 

participação do Brasil na exportação de produtos florestais, concentrados em torno de 2%.  

Um outro vetor de larga expansão é também a pesquisa na área da biotecnologia, 

envolvendo produtos medicinais, tendo-se grande variedade de produtos da medicina botânica 

em fase de estudos, e muitas espécies, ainda a serem exploradas em seus princípios ativos, 

enquanto matérias-prima para a fabricação de remédios, cosméticos e produtos de higiene e 

limpeza. 

De uma parte, a ampliação da base florestal se expande, exclusivamente através da 

iniciativa privada de grandes investidores/empresários, em áreas nas quais já existem projetos 

industriais em desenvolvimento, apesar da ausência de recursos financeiros, sistemas de 

crédito e de incentivos fiscais para estas iniciativas9. Por outra parte, tem-se ainda, as 

unidades de conservação que se inserem na política de conservação da biodiversidade, através 

das reservas particulares do patrimônio nacional, com iniciativas privadas e públicas de 

proteção à biodiversidade, de modo que estas unidades de conservação são usadas como base 

de pesquisas científicas, e abertas à visitação pública. 

Tem-se ainda, como outro vetor de investigação, a crise energética e a complexidade 

do gerenciamento da água e do aquecimento global do planeta, que evidenciam, ainda mais, a 

importância das plantações florestais, e mesmo que de uma forma pouco desejada, estes 

problemas dão visibilidade à relevância da formação e da atuação profissional dos 

Engenheiros Florestais. 

 

3. BASES SÓCIO-AMBIENTAIS E CONCEITUAIS DA 

ENGENHARIA FLORESTAL 

3.1. HISTÓRICO DA ENGENHARIA FLORESTAL E O INÍCIO DA CIÊNCIA FLORESTAL 

 
9 Fonte: Sociedade brasileira de Silvicultura, biodiversidade e florestas, acesso em 11/01/2005. 
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No século XVIII, a exploração da madeira atendia vários fins; ainda no século XVIII, 

a Europa faz a sua primeira catalogação de espécies e, ao mesmo tempo, a adoção de critérios 

mais técnicos em seu uso; e no século XIX, com o advento da industrialização, a exploração 

de madeira foi ampliada e surgem as primeiras organizações dos estudos na perspectiva da 

Ciência Florestal, embora que numa tendência conservadorista. 

Inicialmente, a Ciência Florestal foi estreitamente ligada à Botânica e, posteriormente, 

às várias áreas do conhecimento, além de uma íntima aliança com o senso-comum, no sentido 

de resgate dos saberes da prática coletados por pessoas do povo. Sabe-se que o ensino 

florestal se iniciou na Alemanha em 1811 no que foi seguida por muitos países. No Brasil, a 

temática florestal aparece em escritos das primeiras capitanias hereditárias, como ilustramos a 

seguir: 

“ E assim mando que todo povo se sirva e logre dos ditos matos, lenhas e madeira 

para casas, tirando fazer roça que não farão, e assim árvores de palmo e meio de 

cesta, e daí para riba não cortarão sem minha licença ou dos meus oficiais que por 

mim tiverem, porque tais árvores são para outras coisas de maior substância em 

especial, e assim resguardarão todas as madeiras e matos que estão ao redor dos 

ribeiros e fontes.”  

Carta Foral da Vila de Olinda, de 1537, por Duarte Coelho, Capitão 

Governador das terras da Nova Luzitânia por El-Rei Nosso Senhor 

 

Todavia, o regulamento florestal do Brasil mais antigo é de 1594, na vila de São 

Paulo, e é relativo ao corte de pinheiros, adotando-se naquela ocasião recomendações que 

impediriam a sua extinção. Como se percebe esta preocupação com o patrimônio florestal é 

antiga, no entanto, não havia uma sistematização científica no âmbito da Ciência Florestal. Na 

América Latina, o México foi o pioneiro do ensino florestal, em 1909. 

A Ciência Florestal se consolidou, considerando-se que houve muita degradação do 

solo e ameaça de extinção de um grande número de espécies, e assim, houve ao mesmo 

tempo, a introdução de reflorestamento de grandes áreas com espécies estrangeiras, mediante 

a extração de celulose. Tal procedimento trouxe repercussões para os engenheiros florestais, 

restringindo a pesquisa e os produtos florestais. Numa retrospectiva histórica, apresentaremos 

alguns pontos da cronologia da área e que foram marcos definitivos para a profissão: 

◼ 1797 – A Coroa Portuguesa define como sua propriedade todas as florestas e 

arvoredos ao longo da costa e dos rios navegáveis que desembocam no mar. 

◼ 1797 – Primeiro regulamento da exploração das florestas brasileiras. 
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◼ 1800 – Conservação das espécies de interesse da Coroa, numa faixa de 10 léguas da 

costa. Criação do “Juiz Conservador e da Patrulha Florestal Montada”. 

◼ 1808 – Preservação oficial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como embrião da 

administração florestal. 

◼ 1811 – Demarcação oficial do Horto d’El Rey, em Olinda.  

◼ 1921 – Criação de Serviço Florestal. 

◼ 1931 – Elaboração do Ante-projeto do Código Florestal 

◼ 1934 – Decreto Federal 23.973 de 23/01/34 – Código Florestal. 

◼ 1938 – Criação do Instituto Nacional do Mate. 

◼ 1941 – Criação do Instituto Nacional do Pinho (Reestruturação em 1942). 

◼ 1955 – Instalação da Sociedade Brasileira de Silvicultura. 

◼ 1960 – Criação do primeiro curso de Engenharia Florestal do Brasil – UFV-UFPR. 

◼ 1965 – Elaboração do Novo Código Florestal. 

◼ 1966 – Elaboração da Lei 5.105/66 – Incentivos Fiscais. 

◼ 1966/1967 – Regulamentação da profissão de Engenheiro Florestal. 

◼ 1967 – Criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que 

permaneceu até 1989 e, posteriormente, deu lugar ao IBAMA. 

◼ 1970 – Aumento dos recursos para reflorestamento. 

◼ 1973 – criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente–SEMA, a partir da 

conferência de Estocolmo, 1972. 

Resolução Nº 218 CONFEA – definição das atribuições da Engenharia Florestal. 

◼ 1974 – Decreto-Lei 1.376 – FISET – atribuição de Fundo de Investimentos Setoriais 

para Reflorestamento/Florestamento, Turismo e Pesca (ajuste da política de com 

cessão de incentivos ao Programa Nacional de Papel e Celulose e ao Plano de 

Siderurgia e Carvão Vegetal). Extinção em 1988. 

 

Em nível nacional, no ano de 1958, foi formado um grupo de trabalho com o objetivo 

de traçar um plano de ação para a questão florestal brasileira. Uma das primeiras ações foi a 

criação de um curso de graduação, instalado em Viçosa (MG), em 1960. Posteriormente, este 

curso foi transferido, por motivos políticos e técnicos, para a Universidade Federal do Paraná. 
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Inicialmente denominada Escola de Floresta, o curso passou à designação de Faculdade de 

Floresta, e em 1973, passou a ser denominado como Engenharia Florestal. Na formação de 

novos profissionais na Engenharia Florestal, os cursos de referência histórica se encontram 

nas Universidades de Viçosa, em Minas Gerais, e em Curitiba, no Paraná, atualmente UFV e 

UFPR, respectivamente. 

 

3.2. HISTÓRICO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL NA UFRPE 

Na UFRPE, o Projeto de criação do Curso de Engenharia Florestal data de 13 de maio 

de 1975, e foi elaborado e apresentado pelo Professor Mário Coelho de Andrade Lima, 

Engenheiro Agrônomo, Professor de Silvicultura. O reconhecimento do curso ocorreu em 

janeiro de 1981. Portanto, são mais de 30 anos apresentando uma consistente inserção 

acadêmica e social.  

Algumas produções científicas antecederam a criação do curso e ilustram o 

desenvolvimento de Pernambuco na área florestal. Por exemplo, os Estudos e Observações 

sobre as Matas de Pernambuco, por Vasconcellos Sobrinho, em 1937; o Guia para o 

Reflorestamento do Polígono das Secas, elaborado por Carlos Bastos Tigre, em 1964; 

Recursos Vegetais de Pernambuco, por Dárdano de Andrade Lima, em 1970; a criação da 

SUDENE e os estudos de Sérgio Tavares das propriedades de madeiras nativas, com diversas 

obras sobre espécies florestais nativas, e a realização de inventários da vegetação. 

No contexto nacional, as décadas de 60 e 70 foram marcadas pelos governos militares 

e o intervencionismo do Estado, cuja ênfase anunciada voltava-se para o planejamento e 

estratégias de crescimento econômico e de modernização. Nesse período, nos anos de 

1973/1974 foi organizado um grupo de Trabalho do Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico na Secretaria de Planejamento da Presidência da República e do 

Ministério da Educação, que ventilava que ....“ a longo prazo poder-se-ia pensar na 

ampliação do número de instituições de ensino florestal de nível superior, para se atender às 

necessidades das regiões Norte (Manaus) e Nordeste (Recife).”  Alguns antecedentes 

institucionais demarcaram este início de implantação do curso na UFRPE:  

• Criação da Estação Ecológica do Tapacurá (Resolução nº 51/75, de 15/03/75). 

• Resolução Conselho de Ensino e Pesquisa nº 33/75, de 22 de abril de 1975: Aprovação 

de anteprojeto de criação, na IV Reunião Ordinária, de 16 de abril de 1975. 

•  Resolução Conselho Universitário nº 63/75, de 16 de maio de 1975: Aprovação de 

anteprojeto de criação, na IV Reunião Ordinária, de 02 de maio de 1975. 
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Nessa época, havia 06 Cursos de Engenharia Florestal em funcionamento no Brasil, nas 

universidades de UFPR, UFV, UFRRJ, ESALQ, UFSM, EAA/FCAP. No cenário 

institucional daquele momento histórico, havia a necessidade de ampliar o número de 

estudantes, diante das limitações de mercado para que houvesse a ampliação de vagas nos 

cursos tradicionais, Agronomia e Medicina Veterinária, e também como estratégia que 

favorecia a visibilidade da capacidade de estruturação e modernização da UFRPE, iniciada 

com a diplomação de estudantes de novos cursos em Zootecnia e Engenharia de Pesca. 

O projeto tinha como proposta o destino florestal das zonas úmidas do Nordeste, da 

BA ao RN, com cerca de 4 milhões de hectares; grandes porções dos Estados do Piauí e 

Maranhão “quase totalmente apropriadas para o florestamento e reflorestamento”; e ainda o 

Manejo das pastagens nativas, desenvolvimento do paisagismo em áreas metropolitanas, 

recreação em áreas silvestres, preservação de flora e fauna, estudos ecológicos, 

desenvolvimento da tecnologia da madeira e de seus produtos imediatos, através das 

atividades de pesquisa e ensino.  

O Ingresso por concurso vestibular da primeira turma de Engenharia Florestal da 

UFRPE, ocorreu em 1976 e a Graduação da primeira turma de Engenheiros Florestais do 

Nordeste (UFRPE) aconteceu em 1979. O maior desafio dos engenheiros florestais 

nordestinos foi compreender as peculiaridades regionais, seus compromissos sócio-ambientais 

e as formas de cumpri-los. A criação do Curso de Engenharia Florestal na UFRPE permitiu 

que a temática florestal fosse mantida em pauta no Nordeste, embora ainda sem o merecido 

destaque, e superasse os limites estritamente corporativistas e acadêmicos, como comenta 

Meunier10. 

Nesse processo, importantes projetos da área podem ser registrados como: Projeto 

Inventário Florestal Nacional, de projetos oriundos de incentivos fiscais, apoiado pelo extinto 

IBDF; Projeto Ação Florestal em Catende, em convênio com o MMA, FADURPE e 

administração da massa falida da Usina Catende; Coordenação do Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal João Vasconcelos Sobrinho, Brejo de Altitude na Serra dos Cavalos, em 

Caruaru; Projeto de Manejo Florestal de Araripina – com implantação de módulo 

experimental com diversos clones de Eucalyptus e com outras espécies nativas e exóticas; 

Projetos em parceria com a CHESF, participação na Rede de Manejo Florestal da Caatinga, 

juntamente com a APNE, entre outros.  

 
10 MEUNIER, J.M. Trinta anos de Engenharia florestal no Nordeste. Apresentação na II semana de Engenharia 

florestal, UFRPE, Recife, 2005. 
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As áreas que se destacam atualmente são a de Manejo Florestal, a de Silvicultura com 

o Projeto Rede de Sementes da Caatinga, a de Tecnologia da Madeira e a de Recursos 

Naturais. 

 

3.3. OS AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE 

ENGENHARIA FLORESTAL DA UFRPE  

A sociedade brasileira vem avançando na legislação ambiental, havendo atualmente 

várias áreas protegidas e a implantação de um Programa Nacional de Florestas. Nesses 

avanços e no seu cumprimento, a UFRPE tem se destacado, sendo responsável pela 

coordenação regional Nordeste do Inventário Nacional e na participação de um representante 

docente no Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), entre 2000 e 2004, e 

coordenando o Comitê Estadual da Biosfera da Mata Atlântica, entre várias outras instâncias 

representativas (SBPC, reuniões técnicas do PNF – Programa Nacional de Florestas, Projeto 

GEF-Caatinga, Programa Nacional de Combate à Desertificação, definição de Áreas 

Prioritárias para a Conservação, entre outros). 

Entre os documentos da legislação que protegem as florestas tem-se: o Código 

Florestal Brasileiro, os comentários sobre a Reserva Florestal Legal, as Diretrizes para a 

Utilização dos Recursos Florestais, as Diretrizes para a Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável da Mata Atlântica, a Lei 2.401/03 que orienta sobre os organismos geneticamente 

modificados, a Lei de Crimes Ambientais, o Programa de Educação, Conservação e 

Legislação Florestal, além de várias Leis, Resoluções e Portarias específicas nos diferentes 

Estados. 

Mesmo assim, ainda há pouca agilidade nas intervenções e nos encaminhamentos do 

setor, e a desburocratização da legislação florestal é uma das prioridades do Programa 

Nacional de Florestas – PNF. Nessa legislação, destaca-se o Decreto Nº. 2.972, de 26 de 

fevereiro de 1999, que, em seu Art. 9º, atribui à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, a 

competência para propor políticas, normas, definir estratégias, e implantar programas e 

projetos, nos temas relacionados com: a gestão compartilhada de uso sustentável dos recursos 

naturais; o conhecimento, conservação e utilização sustentável da biodiversidade; o acesso 

aos recursos genéticos; o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas; o uso 

sustentável da ictiofauna e dos recursos pesqueiros; o gerenciamento do sistema nacional de 

unidades de conservação; o uso sustentável de florestas, incluindo a prevenção e o controle de 

queimadas e incêndios florestais.  
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No encaminhamento de todas estas questões, o cumprimento da legislação é frágil na 

prática, de modo que as áreas de devastação tornam-se mundialmente anunciadas e a 

conservação pouco legitimada. Um dos principais procedimentos recorridos para a 

conservação e o manejo da biodiversidade é a adoção de áreas protegidas, denominadas de 

Unidades de Conservação (UC´s), cujos espaços territoriais são estabelecidos pelo poder 

público, segundo a Constituição Federal, Artigo 225, § 1°, Inciso III, e que integram o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Nessas unidades, tem-

se a proteção efetiva de amostras representativas dos biomas brasileiros e a integração entre 

essas unidades e a sociedade civil.  

De certa forma, o contexto macrossocial revela ambigüidade nessa questão, pois acena 

para a conservação das florestas como atitude politicamente correta, e ao mesmo tempo, 

assume a velocidade da ótica dos negócios para lidar com recursos naturais, como se comenta 

a seguir. 

 

3.4. A ENGENHARIA FLORESTAL NO CONTEXTO MACROSSOCIAL 

O curso de Engenharia Florestal e a formação dos profissionais deste setor se inserem 

no macro cenário socioeconômico do país, com base no capitalismo tardio, o que tem 

provocado profundas desigualdades sociais, como ônus do crescimento e do progresso 

exigidos pelos megablocos econômicos. Ao lado da retórica do desenvolvimento, a lógica 

predominante é a do Estado mínimo, o que tem criado a cultura das privatizações e a ruptura 

com os projetos de desenvolvimento, via poder público, embora mais recentemente tenha 

havido algumas mudanças políticas desta direção.  

Estas linhas de natureza político-econômica têm produzido no Brasil um quadro de 

exclusão social com severos prejuízos na qualidade de vida da população, diante da 

competitividade acirrada e do desemprego estrutural que trazem como repercussão dessa 

situação defendida pela globalização, o aprofundamento da situação de miséria para a maioria 

da população. 

Em particular, esta situação assume maior profundidade quando analisada no sentido 

regional, como no Nordeste, com grandes defasagens em relação aos grandes centros 

financeiros, e mais ainda no Estado de Pernambuco, permeado por graves problemas 

estruturais ligados à educação, saúde e segurança. Tal cenário tem atrasado a preocupação 

com as questões coletivas de qualidade de vida, como as que são pertinentes à Engenharia 

Florestal, e equivocadamente, consideradas como secundárias. Este contexto particular de 

necessidades emergenciais do Estado obriga a convivência com um baixo investimento no 
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desenvolvimento regional e nos permite compreender os impactos desse quadro na 

Engenharia Florestal, havendo o baixo estímulo em função da ausência de indústrias 

florestais, sobretudo em decorrência da monocultura da cana-de-açúcar e dos tamanhos das 

propriedades rurais.  

Como entraves históricos têm-se, também, a falta de visão da atividade florestal, como 

atividade produtora de renda, as limitações sócio-ambientais do Estado nas atividades 

tradicionais do setor florestal, e o não esclarecimento sobre o curso pela sociedade em geral.  

Esses aspectos, entre outros, provocam uma baixa concorrência dos estudantes no acesso ao 

Ensino Superior no curso de formação de engenheiros florestais, por ocasião do concurso 

vestibular.  

Na prática, esta baixa competitividade traz como repercussão sinais de que há por 

parte da sociedade uma frágil valorização ao curso, ou ainda, diante de uma lógica de 

empregabilidade e sucesso financeiro, como esteiras da profissionalização, supõe-se que há 

baixa expectativa social em relação ao curso, sobretudo na perspectiva da inserção produtiva e 

o retorno financeiro conferido a estes profissionais. 

Muitas vezes, outros elementos se somam a esta conjuntura como a força da mídia que 

responde por escolhas profissionais sazonais, como também, a desinformação sobre algumas 

áreas e que são impregnadas, para a sociedade em geral, da lógica do prestígio social, sendo 

este reconhecimento concentrado em algumas profissões, ou os alunos são levados à escolha 

de cursos que favoreçam o acesso aos concursos públicos, apresentados como salvação para a 

crise do desemprego. Nesse sentido, como historicamente a questão ambiental do Nordeste 

vem sendo secundarizada, mesmo os estudantes que buscam o ingresso no curso também não 

vêem perspectivas futuras no mercado de trabalho na profissão de Engenheiros Florestais. 

De uma parte, esta situação já se tornou clássica, embora mais recentemente, percebe-

se que tem havido mudanças, seja pelo fortalecimento da legislação da área ambiental, seja 

pela organização da sociedade civil, que vêm trazendo uma maior conscientização sobre a 

importância da área, o que tem trazido em decorrência repercussões positivas entre os 

estudantes e os egressos. De outra parte, começa também a consolidar uma maior consciência 

planetária e ecológica, as quais começam a ter grande visibilidade na sociedade em geral, o 

que também, traz sinais positivos para a imagem profissional e a valorização da profissão pela 

sociedade.  

3.5. A ENGENHARIA FLORESTAL NO ÂMBITO MICROSSOCIAL DA UFRPE 

No plano microssocial da Universidade, este panorama ainda expressa fragilidade, 

pois mesmo existindo a aura de poder que o conhecimento confere na contemporaneidade, 
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ecoam fortemente as exigências da prática, no sentido da inserção ao mundo do trabalho como 

o primeiro compromisso que deveria ser alcançado na formação profissional. A tarefa de 

conciliar esses diferentes interesses no âmbito acadêmico não é simples, sobretudo diante da 

pluralidade de idéias e de propostas como expressões da autonomia que se defende para a 

universidade pública.  

Compreende-se que, diante da crise do emprego instalada, há repercussões na 

qualidade da formação oferecida e no financiamento do ensino, como situa Weber (2000). 

Alguns setores têm mais visibilidade, junto à opinião pública, e são estes os que têm mais 

força na disputa pela ampliação do acesso através de mais vagas nas universidades, e estes 

fatores têm desdobramentos nos projetos pedagógicos desenvolvidos em geral, ora mais 

preocupados com a formação em si, ora mais sintonizados com as exigências externas. 

Por um lado, esta situação de conflito é ampliada, pois a universidade participa das 

discussões políticas e de fóruns da área, entretanto os resultados dessas políticas são 

questionáveis. Esta participação poderia implicar na intervenção positiva na realidade, na 

superação da superposição de atribuições com outras áreas do conhecimento e de atuação, 

havendo assim, um retorno mais ágil no fortalecimento da profissionalização. Entretanto, o 

coletivo da categoria ainda não partilha de forma maciça, de algumas iniciativas nesta direção, 

diante da centralização nos encaminhamentos políticos. 

Por outro lado, percebe-se o distanciamento institucional do movimento da sociedade, 

no sentido da construção de parcerias com o setor privado. Muitas vezes, a dificuldade é no 

ajustamento da perspectiva acadêmica com a macrossocial que vem sendo a instalação da 

velocidade e da flexibilidade, como referenciais de base da formação profissional, em face da 

globalização da economia e de suas repercussões no trabalho assalariado e das mudanças no 

cenário geopolítico e cultural. 

Cada vez mais, a realidade vem sendo marcada pela complexidade, pela diversidade e 

pela desorganização provocadas pela rede tecnológica. A estratégia de firmar parcerias entre o 

público e o privado é a saída mais difundida que passa a ser buscada para a inserção atual. 

Nesta direção particular, diagnosticamos que existe a falta de parcerias com as empresas da 

área ambiental, tanto pela reserva ideológica e o sentimento de ameaça diante do risco da 

privatização das últimas instâncias com autonomia no país, quanto pela desconfiança e receio 

dos docentes na efetivação destas parcerias.  

Nesse sentido, a concepção de qualificação profissional polivalente fez a ruptura com 

a visão de treinamento Taylorista-Fordista de produção. A qualificação profissional assume 

agora o ethos político de intervenção social, constituindo-se enquanto geradora de emprego e 
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de distribuição de renda, o que requer habilidades básicas operativas e competências 

ampliadas. O novo mundo do trabalho requer: capacidade de pensar, criatividade, autonomia, 

fundamentação consistente no plano científico-metodológico, domínio de instrumentais de 

investigação científica, de recursos e de procedimentos da politecnia. O Brasil vive este novo 

momento da formação profissional, ao lado da reestruturação do Estado e do processo de 

desenvolvimento econômico. 

No plano externo, tem-se ainda, a escassez de oferta dos cursos de Engenharia 

Florestal no Nordeste, com um número de 07 cursos da profissão na região. Como um 

diferencial de formação, tem-se apesar desta escassez, a oferta do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Florestais (níveis de Mestrado e Doutorado) na UFRPE, os quais vêm 

atendendo à formação de novos profissionais em seus projetos de pesquisa e de formação 

especializada, bem como permanece com bom número de matrículas e demandas da 

sociedade para a formação de novos profissionais, como se vê no Quadro 1, a seguir. 

Observe-se que as matrículas no curso se mantêm em estabilidade, e é crescente o 

número de mulheres que buscam a formação na área. No plano interno, convive-se com os 

problemas na gestão político-pedagógica da Universidade pública, neste momento histórico, 

com profundas repercussões negativas na política de desenvolvimento de pessoal, ao contrário 

do que caberia à instituição produtora de conhecimento, quanto cultural. Tal cenário adverso 

se expressa com transparência, tanto pela falta de professores efetivos nos vários cursos, 

quanto por lacunas, em particular nas áreas-chaves para o curso de Engenharia Florestal, 

como no caso da área de tecnologia de madeira.  

Quadro 1 – Aluno ativo do curso de Engenharia Florestal, matriculado sem trancamento, no 

período de 2002 a 2007.1 

 

ANO Masculino Feminino Total 

2002.1 159 74 233 

2002.2 160 74 234 

2003.1 162 68 230 

2003.2 160 75 235 

2004.1 150 72 222 

2004.2 154 65 219 

2005.1 149 80 229 

2005.2 151 83 234 

2006.1 155 84 239 

2006.2 137 83 220 

2007.1 129 91 220 

 

Especificamente, falta apoio financeiro institucional para a viabilização de aulas 

práticas do curso, há escassez de laboratórios, recursos indispensáveis à formação, além de 
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uma gama de questões sintonizadas com a situação educacional geral do país, como os 

problemas no acesso, e na permanência dos alunos em situação econômica de desvantagem 

social. A este respeito, supõe-se que a falta de prestígio social do curso leve a escolha do 

curso de Engenharia Florestal pelos alunos oriundos das camadas populares e frutos da 

apartação social do país.  

Tem-se, ainda, o considerado despreparo dos docentes para lidar com a defasagem 

teórico-cultural dos alunos, situação que vem dificultando o investimento do corpo discente 

na formação acadêmica qualificada. Neste sentido, observam-se, desde os primeiros períodos, 

certas lacunas acadêmicas dos estudantes, bem como os professores percebem que existe a 

falta de projetos dos estudantes para suas vidas, e em decorrência, faltam também 

expectativas de inserção de uma vida profissional bem sucedida, o que lhes impede ou 

dificulta tecer perspectivas para o curso e para a profissão. 

 

3.6. AS PERSPECTIVAS PARA A ENGENHARIA FLORESTAL 

A despeito do cenário local de profundas desigualdades sociais, existe de fato uma 

larga perspectiva para a área da Engenharia Florestal. De um lado, tem-se a preocupação com: 

a conservação dos recursos naturais, nos cuidados com o ecossistema e a biodiversidade; na 

hidrografia florestal com a tarefa do manejo ambiental da microbacia hidrográfica; a 

preocupação ecológica com o ecossistema e com as análises de impacto ambiental/florestal; a 

ênfase na relação conservação-produtividade, no uso racional dos recursos naturais renováveis 

evitando-se o esgotamento e desperdício de reservas nos processos de transformação e 

desmatamento.  

Além desses fatores, tem-se do outro lado, o realce dos programas de recomposição 

florestal, de educação ambiental e de proteção às espécies ameaçadas de extinção, na 

implantação e manutenção de unidades de conservação, na interface com outras profissões.  

Como ilustração deste foco, tem-se que as plantações florestais brasileiras retiraram da 

atmosfera, de 1990 até 1994, cerca de 44 milhões de toneladas de carbono (C), a uma taxa de 

10 t/ha/ano de C, o que minimiza o efeito estufa. Neste sentido, têm-se atualmente áreas 

protegidas especialmente dedicadas à proteção e à manutenção da diversidade biológica, e de 

seus recursos naturais e culturais associados, manejadas por meio de instrumentos legais ou 

outros meios efetivos. Vale situar que estas áreas rompem com a cultura de fragmentação 

clássica da área e orientam-se numa visão integrada ou ecossistêmica de manejo dos recursos 

naturais. 
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O Brasil é o único país do mundo que adota em larga escala a tecnologia para 

utilização de carvão vegetal na siderurgia; todos os outros países empregam carvão mineral 

(coque). Devido a esse modelo adotado pelo País no desenvolvimento da indústria 

siderúrgica, o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de carvão vegetal do 

mundo, sendo que, em 1999, cerca de 70% da madeira utilizada na sua produção eram 

oriundas de reflorestamentos. Dessa forma, matas nativas são preservadas, beneficiando a 

manutenção e a recuperação da diversidade vegetal e da fauna silvestre11.  

Entre estes espaços em terra ou mar, têm-se as chamadas Unidades de Conservação 

(UC), um tipo especial de área protegida, que são espaços territoriais, com seus recursos 

ambientais e as águas jurisdicionais e que apresentem características naturais relevantes12.  

Estas são legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de proteção e 

manutenção da diversidade biológica, e de seus recursos naturais e culturais associados, 

manejadas por meio de instrumentos legais ou outros meios efetivos, cuja conservação se dá 

segundo regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de 

proteção. 

Outra perspectiva do curso pode ser centrada no foco de estudos na área da saúde do 

trabalhador, com a preocupação voltada para as condições de trabalho, o planejamento e o 

controle da qualidade, no que se dirige para a minimização do esforço, do uso do tempo, das 

condições ambientais, enfim, da saúde e da segurança do trabalhador em harmonia com o 

meio-ambiente. 

A preocupação contemporânea com a qualidade de vida e com a estética nos grandes 

centros abre também novos espaços de inserção da Engenharia Florestal, habilitada a lidar 

com o clima, a poluição e, em decorrência, com a produção do bem-estar, a partir de 

programas de proteção ambiental e de obras de paisagismo e arborização urbana. 

Na dimensão produtiva, têm-se avanços, considerando-se que ao lado das 

preocupações com a conservação das florestas se intensifica o viés do setor produtivo, com a 

 
11 Fonte: Abracave, 2000. 

12 A definição desses espaços territoriais é incumbência do poder público, de acordo com a Constituição 

Federal, em seu artigo 225, § 1°, Inciso III. Ao aprovar a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente 

- MMA, em 1º/03/99, o governo criou a Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF. Posteriormente, no 

âmbito da SBF, em 12/07/99, foi criada a Diretoria do Programa Nacional de Áreas Protegidas - DAP, cuja 

atribuição precípua é a de gerenciar o Programa Parques do Brasil do Plano Plurianual do Governo Federal. 

Do ponto de vista operacional, as atribuições da Diretoria do Programa Nacional de Áreas Protegidas - DAP 

consistem em promover a implantação, consolidação e gestão de áreas protegidas por meio da implementação e 

coordenação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. A implementação do 

SNUC uniformiza a base conceitual referente às áreas protegidas, especialmente no que concerne às categorias 

de unidades de conservação nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal) o que resulta em uma 

maior articulação do processo de gestão do patrimônio ambiental brasileiro. 
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integração dos conhecimentos florestais e industriais, como condição de se começar a assumir 

lugares na competitividade econômica. Assim, as diferentes tecnologias provocam novos 

rendimentos industriais, produtos especiais com alta qualidade13, a partir de diversas madeiras 

que são trabalhadas e otimizadas, tecnicamente, desde o processamento da madeira, 

tecnologias no corte e queima de vegetais, nos processos de transformação, empacotamento, 

gestão de estocagem, produção em ciclos, na produção industrial de papel, celulose, e enfim, 

no uso múltiplo da madeira.  

No contexto mundial, o Brasil, em 1999, foi o terceiro maior exportador de celulose e 

pastas de mercado, e sua participação nas exportações mundiais evoluiu de 8%, em 1990, para 

10% em 1999. O país é líder na exportação de celulose de eucalipto participando com 51% do 

comércio mundial desta fibra14.  

Com esta lógica do reflorestamento se inaugura um outro momento da Engenharia 

Florestal, com a implantação de sistemas de gestão ambiental e de certificação florestal. Estas 

qualificações pretendem o bom manejo e a sustentabilidade da atividade florestal, e se 

encontram em expansão, pois diversas empresas brasileiras já emitem estes certificados, desde 

que as áreas sejam consideradas atendendo aos critérios de serem economicamente viáveis, 

socialmente justas, e ambientalmente corretas.  

Cabe informar que se vive a fase inicial de implantação de uma nova cultura 

ambiental, no Brasil, embora aqui não se vá aprofundar sobre a indústria de base florestal no 

país, nem adentrar em relação à questão da matriz energética e o potencial de diversas áreas 

ambientais. Neste sentido, cerca de um milhão de hectares de florestas plantadas com 

Eucalyptus e Pinus já estão certificadas pelas Normas ISO 14001 e/ou FSC.  

No ramo de exploração da madeira, além do crescimento do consumo interno de 

móveis com a melhoria nas condições de vida do povo brasileiro, nos últimos anos, outro 

aspecto a se considerar como perspectiva é a exportação de móveis. Esta atividade alavanca o 

crescimento e ocupa um lugar nesse ranking, envolvendo bilhões de dólares, capitaneados 

pelo estado de Santa Catarina que detém 51% das exportações do País. 

Mais recentemente, principalmente na região Nordeste, se iniciou uma das soluções 

para a atual crise energética no Brasil, com a construção de usinas termoelétricas que utilizam 

 
13 As exportações brasileiras de móveis passaram de US$ 39,7 milhões em 1990 para US$ 385 milhões em 1999, 

período em que o faturamento total atingiu US$ 7,3 bilhões. As metas são atingir US$ 25 bilhões de faturamento 

e US$ 2,5 bilhões em exportações no ano 2004. O principal exportador é Santa Catarina, que representa 51% das 

exportações do País. As perspectivas de expansão do consumo interno, aliadas às possibilidades de ampliação do 

volume de exportação, são os principais fatores que devem alavancar o crescimento do setor nos próximos anos. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Silvicultura 
14 Fonte: Relato Setorial BNDES, Nº 03, 2001.  

http://www.sbs.org.br/
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gás natural como combustível, como no caso da Companhia Pernambucana de Gás - 

COPERGAS. A questão é polêmica e como essas usinas produzem dióxido de carbono, um 

dos gases responsáveis pelo efeito estufa, a solução é promover o reflorestamento de áreas 

degradadas, cujas árvores absorverão o CO2 da atmosfera, situação que abre espaços de 

atuação para o profissional da Engenharia Florestal.  

Da mesma forma, pode-se pensar nas hidrelétricas, para as quais o CONAMA obriga a 

recuperação de faixa de 100 m em torno do lago, com vegetação arbórea. Destaque-se, 

também, na questão energética do Nordeste, o componente florestal (lenha e carvão), tendo 

como exemplo o pólo gesseiro do Araripe. Nesse caso, foram as estatísticas de consumo que 

levaram os programas oficiais a defender o manejo sustentável da caatinga, como forma de 

tentar prover de combustível os setores industrial, comercial e doméstico. Nesta 

contextualização, apreende-se o papel do curso na conjuntura atual energética e levantam-se 

as perspectivas de inserção profissional das novas gerações.  

3.6.1. Papel do curso e inserção no mercado de trabalho 

 

Diante dessas demandas, pretende-se formar o Engenheiro Florestal que seja capaz de 

atuar de modo competente e competitivo no mundo do trabalho, e que seja, ao mesmo tempo, 

um cidadão consciente dos seus direitos, deveres e compromissos junto à sociedade. Sabe-se 

que esta formação é complexa e que a universidade não responde isoladamente por esta 

preparação. A lógica do mercado de trabalho exige dos profissionais uma base ampla da 

formação inicial e uma série de requerimentos em habilidades e conhecimentos. Essa 

formação não é resultado tão somente de um curso de qualidade, mas também do esforço de 

estudantes interessados em se transformarem em grandes profissionais no futuro.  

A parceria entre o estudante que quer a excelência e um curso de qualidade que 

ofereça esta formação, é sem dúvida, o que se busca e o que se entende como fundamental 

neste processo de formação inicial. Tal exigência se estende às várias profissões, mas vê-se 

como um atributo que é vital na área florestal, tendo em vista que atualmente se apresenta 

grandes demandas no setor produtivo aplicado, como também no contexto ambiental. Os 

setores de papel e celulose, moveleiro, siderúrgico, construção civil, energético, óleos 

essenciais, dentre outros, necessitam da matéria prima – a madeira, matéria prima esta que é 

de competência exclusiva dos Engenheiros Florestais, em relação à produção, e 

sustentabilidade dessa produção, com manejos adequados e eficientes.  

Na área ambiental, no que diz respeito ao manejo sustentado dos ecossistemas 

florestais, é de fundamental importância a presença do Engenheiro Florestal, visto que o seu 

perfil de atuação é um dos mais adequados. Sendo assim, o mercado além de promissor para a 
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profissão é sem dúvida sustentável em termos de demanda, pois a madeira e os ecossistemas 

florestais bem manejados são garantia da qualidade de vida e bem estar da sociedade como 

um todo.  

No plano do exercício profissional, as competências da profissão orientadas pelo 

CREA/CONFEA, foram reguladas pelo Decreto Nº. 2.972 de 26 de fevereiro de 1999, e no 

Art. 9º estabelece que cabe à Secretaria de Biodiversidade e Florestas propor políticas e 

normas, definir estratégias, e implantar programas e projetos, nos temas relacionados com: a 

gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos naturais; o conhecimento, conservação e 

utilização sustentável da biodiversidade; o acesso aos recursos genéticos; o reflorestamento e 

a recuperação de áreas degradadas; o uso sustentável da ictiofauna e dos recursos pesqueiros; 

o gerenciamento do sistema nacional de unidades de conservação; o uso sustentável de 

florestas, incluindo a prevenção e o controle de queimadas e incêndios florestais.  

 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO DE 

ENGENHARIA FLORESTAL 

 

4.1. BASE LEGAL 

 

O curso de graduação em Engenharia Florestal é regido segundo a Lei Nº 4.643/65 

que determina a inclusão da especialização de Engenheiro Florestal na enumeração do Art. 16 

do Decreto-Lei nº 8.620/46. A Portaria SESu/MEC Nº 146 de 10/03/98, Parecer CNE/CES 

776/97 e Parecer CNE/CES 583/2001, e em 2006, o MEC publicou a Resolução CNE/CES Nº 

3, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em Engenharia Florestal 

conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que 

autoriza o seu funcionamento.  

Atualmente, o curso da UFRPE é organizado em 3.940 horas/aula, distribuídas em 

disciplinas obrigatórias e optativas a serem cursadas em 10 semestres letivos, obedecendo a 

Resolução MEC/CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação. A base 

de estudos garante a formação de um profissional com visão generalista.  

A estrutura curricular, segundo as Diretrizes para o curso é composta de um núcleo 

de conteúdos básicos que corresponde a 29,2% da carga horária total; um Núcleo de 

Conteúdos Profissionais Essenciais com 56,2%, e outro de Conteúdos Profissionais 

Específicos com 16,6% da carga horária total, com a flexibilização na formação a partir do 

sétimo período, com a oferta de disciplinas optativas diversas, e atividades de 
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complementação à formação e atendendo aos interesses de uma pré-especialização. Na 

habilitação profissional tem-se o aprofundamento nas áreas de Silvicultura, Manejo Florestal, 

Gestão Ambiental e Tecnologia de Produtos Florestais. 

 

4.2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

Pensar a organização didático-pedagógica do curso requer, em primeiro lugar, o 

conhecimento sobre a população-alvo, o que implica na necessidade sistemática da definição 

do perfil de entrada dos estudantes, tanto nos aspectos sócio-econômicos, quanto no 

levantamento da disponibilidade de investimento pessoal dos estudantes em relação às 

demandas do curso. Esses dados não têm sido muito considerados na estruturação curricular, e 

o grupo participante aponta a necessidade desse levantamento sistemático.  

Propõe-se que haja uma retomada deste indicador, tanto em relação aos dados 

fornecidos pela COVEST, através da pesquisa sócio-econômica realizada por ocasião da 

entrada dos alunos na universidade, quanto através de instrumentos próprios que seriam 

criados pelo Departamento de Engenharia Florestal. Propõe-se ainda, que os dados coletados 

sejam associados a um monitoramento da coordenação do curso, acompanhando as mudanças 

que ocorrerem e sugerindo as eventuais alterações que atendam à realidade vivida. 

4.3. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA UFRPE 

Segundo as Diretrizes do Curso de Engenharia Florestal, a estrutura curricular se 

baseia em três dimensões: núcleo de conteúdos básicos; núcleo de conteúdos profissionais 

essenciais e núcleo de conteúdos profissionais específicos.  

4.3.1. Núcleo Básico e Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais da 

Engenharia Florestal 

 

O cumprimento de tais núcleos, pelo discente do curso de Engenharia Florestal se 

baseia em: 

 

a) participação em aulas práticas, teóricas, conferências e palestras; 

b) experimentação em condições de campo ou laboratório; 

c) utilização de sistemas computacionais; 

d) consultas à biblioteca; 

e) viagens de estudo; 

f) visitas técnicas; 

g) pesquisas temáticas e bibliográficas;  

h) projetos de pesquisa e extensão; 

i) estágios profissionalizantes em instituições credenciadas pelas IES; 

j) encontros, congressos, exposições, concursos, seminários, simpósios, fóruns de 

discussões, etc. 
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As disciplinas são ofertadas por diversos Departamentos Acadêmicos da UFRPE, de 

acordo com suas especificidades: 

▪ Departamento de Agronomia – DEPA; 

▪ Departamento de Biologia – DB; 

▪ Departamento de Ciência Florestal – DCFL; 

▪ Departamento de Educação – DE; 

▪ Departamento de Estatística e Informática – DEINFO; 

▪ Departamento de Física – DF; 

▪ Departamento de Letras e Ciências Humanas – DLCH; 

▪ Departamento de Matemática – DM; 

▪ Departamento de Química – DQ; 

▪ Departamento de Tecnologia Rural – DTR. 

 

Atendendo, portanto, ao que dispõe a Resolução nº 3/2006-MEC/CNE/CES, 

constituiu-se a Matriz Curricular do Curso de Engenharia Florestal da UFRPE, na qual foram 

incluídas, além das disciplinas do Núcleo Básico e do Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Essenciais, as disciplinas Optativas, fazendo parte do Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Específicos, elencadas a partir de propostas de professores, tanto do Departamento de Ciência 

Florestal, onde se concentra a maioria das disciplinas profissionalizantes, quanto de outros 

departamentos da Universidade, como o Departamento de Tecnologia Rural e o Departamento 

de Letras e Ciências Humanas, constando de cargas horárias de 30 ou 45 horas, conforme a 

necessidade, fazendo parte do componente flexível da Matriz Curricular, uma vez que o aluno 

pode optar por cursar 270 horas de disciplinas de sua livre escolha, desde que obedeça ao 

cumprimento dos pré ou co-requesitos, as quais serão ofertadas a partir do 7º período do 

curso.  
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MATRIZ CURRÍCULAR DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL - UFRPE - SISTEMA SERIADO SEMESTRAL 

 

PERÍODO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

MORFOLOGIA DE 

FANERÓGAMAS 

FISIOLOGIA 
VEGETAL  

 

BOTÂNICA 

SISTEMÁTICA 

DENDROLOGIA A 

 

DENDROME 
TRIA  I 

 

DENDROME 
TRIA  II 

 

CONSTRUÇÕES 

EM MADEIRA 

CONSTRUÇOES 

RURAIS 

COLHEITA E 

TRANSPORTE  DA 

MADEIRA 

RECUPERAÇÃO DE 

ECOSSISTEMAS 

FLORESTAIS 

DEGRADADOS 

60H- DB 60H – DB  60H – DB 75H – DCFL 45H – DCFL 45H – DCFL  60H – DCFL  60H – DTR 60H – DTR 45H – DCFL 

MATEMÁTICA 

PARA 

ENGENHARIA  I 

MATEMÁTICA 

PARA 

ENGENHARIA II 

MATEMÁTICA 

PARA  

ENGENHARIA III 

FUNDAMENTOS 

DE  ECOLOGIA 

FLORESTAL 

METEOROLOGIA E 

CLIMATOLOGIA A 

AVALIAÇÕES E 

PERÍCIAS RURAIS 

HIDROGRAFIA E 

MANEJO 

AMBIENTAL  
DE BACIAS 

ECONOMIA 

FLORESTAL A 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL 

CONSERVAÇÃO E 

MANEJO DE FAUNA 

60H – DM  60H – DM  60H – DM 45H – DCFL 60H – DEPA 45H – DTR 60H – DCFL 60H – DLCH 60H – DLCH 45H – DB 

FUNDAMENTOS 

DA  QUÍMICA 

ANALÍTICA 

FUNDAMENTOS 

DA  QUÍMICA 

ORGÂNICA 

BIOQUÍMICA 

VEGETAL 

QUÍMICA DA 

MADEIRA  

ENTOMOLOGIA 

FLORESTAL A 
TOPOGRAFIA 

CARTOGRAFIA E 

GEOPROCESSAM

ENTO 

FLORESTAL 

IMPLANTAÇÃO E 

CONDUÇÃO DE 

POVOAMENTOS 

FLORESTAIS 

ARBORIZAÇÃO E 

PAISAGISMO 

MANEJO DE 

UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

60H – DQ  60H – DQ 60H – DQ 45H – DQ 60H – DCFL 60H – DTR 60H – DCFL 60H – DCFL  60H – DCFL 60H – DCFL 

INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA 

FLORESTAL 

GEOLOGIA 

APLICADA À 

PEDOLOGIA 

FUNDAMENTOS 

DA CIÊNCIA 

DO SOLO 

FERTILIDADE DO 

SOLO 
MICROBIOLOGIA 

FLORESTAL 
PATOLOGIA 

FLORESTAL A 
MELHORAMENT

O FLORESTAL 
INVENTÁRIO 

FLORESTAL 
DEFESA 

FLORESTAL 
MANEJO 

FLORESTAL 

30H – DCFL  45H – DEPA  60H – DEPA 60H – DEPA 60H – DCFL 60H – DCFL 60H – DCFL 60H – DCFL 60H – DCFL 60H – DCFL 

FUNDAMENTOS 

DA SOCIOLOGIA 

RURAL 

METODOLOGIA 

DO TRABALHO 

CIENTÍFICO PARA 

ENG. FLORESTAL 

LEGISLAÇÃO 

FLORESTAL E 

AMBIENTAL  

POLÍTICA 

FLORESTAL 

AGROSSILVI-

CULTURA 

EXPERIMENTAÇÃO 

FLORESTAL 

PROTEÇÃO 

CONTRA 

INCÊNDIOS 

FLORESTAIS 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS 

FLORESTAIS 

COMUNICAÇÃO  

E EXTENSÃO 

RURAL A 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC) 

45H – DLCH  45H – DCFL 30H – DCFL  45H – DCFL 30H – DCFL 60H – DCFL 45H – DCFL 60H – DCFL 60H – DE 90H – DCFL  

DESENHO 

TÉCNICO  A 

FÍSICA PARA 

ENGENHARIA I 

FÍSICA PARA 

ENGENHARIA II 

GENÉTICA  

GERAL  

ECOLOGIA 

FLORESTAL A 

SEMENTES 

FLORESTAIS 

VIVEIROS 

FLORESTAIS 
OPTATIVA OPTATIVA OPTATIVA 

60H – DM  60H – DF 60H – DF 60H – DB 60H – DCFL 45H – DCFL 45H – DCFL 45H 45H 45H 

ZOOLOGIA  

GERAL 

INTRODUÇÃO À 

INFORMÁTICA 

ESTATÍSTICA  

BÁSICA A 

ANATOMIA E 

IDENTIFICAÇÃO 

DA MADEIRA  

TECNOLOGIA DA 

MADEIRA  

MÁQUINAS E 

MECANIZAÇÃO 

FLORESTAL 

OPTATIVA OPTATIVA OPTATIVA OPTATIVA 

60H – DB  45H – DEINFO  45H – DEINFO 45H– DCFL 60H – DCFL 60H – DCFL 45H 30H 30H 30H 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 

375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 

NÚMERO DE DISCIPLINAS DO NÚCLEO BÁSICO = 22 (1.170 HORAS, INCLUINDO EDUCAÇÃO FÍSICA "A" (30 horas)) 

NÚMERO DE DISCIPLINAS DO NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONAIS ESSENCIAIS = 41(2.250 Horas) – Inclusive TCC 

DISCIPLINAS OPTATIVAS = 270 HORAS + ATIVIDADES COMPLEMENTARES = 60 HORAS   

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS (165 HORAS) 

CARGA HORÁRIA TOTAL = 4.005 HORAS (Inclusive Disciplinas Optativas, Atividades Complementares, ESO, TCC e Educação Física) 
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4.3.1. NÚCLEO BÁSICO 

 

 

 

CAMPOS DE SABER  DISCIPLINAS  

CAR GA 

HORÁ-

RIA  

(H) 

 

PERÍO-

DO 

LETIVO 

 

DEPARTA

MENTO 

N 

Ú 

C 

L 

E 

O 

 

 B 

Á 

S 

I 

C 

O 

BIOLOGIA  

Morfologia de Fanerógamas 

Zoologia Geral 

Fisiologia Vegetal 

Botânica Sistemática 

Fundamentos de Ecologia Florestal  

Genética Geral 

60 

60 

60 

60 

45 

60 

1º 

1º 

2º 

3º 

3º 

4º 

DB 

DB 

DB 

DB 

DCFL 

DB 

ESTATÍSTICA Estatística Básica  45 4º DEINFO 

EXPRESSÃO GRÁFICA Desenho Técnico A 60 1º DM 

FÍSICA 
Física para Engenharia I 

Física para Engenharia II 

60 

60 

2º 

3º 
DF 

INFORMÁTICA Introdução à Informática 45 2º DEINFO 

MATEMÁTICA 

Matemática para Engenharia I 

Matemática para Engenharia II 

Matemática para Engenharia III  

60 

60 

60 

1º 

2º 

3º 

 

DM 

METODOLOGIA 

CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

Introdução à Engenharia Florestal 

 

Metodologia do Trabalho 

Científico para Engenharia 

Florestal 

30 

 

 

45 

1º 

 

 

2º 

DCFL 

QUÍMICA 

Fundamentos da Química Analítica 

Fundamentos da Química Orgânica 

Bioquímica Vegetal 

Química da Madeira 

60 

60 

60 

45 

1º 

2º 

3º 

4º 

 

DQ 

DISCIPLINAS 

COMPLEMENTARES 

Fundamentos da Sociologia Rural 45 1º DLCH 

Educação Física A 30 - DLCH 

SUB-TOTAL (1)  1.170   
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4.3.2. NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONAIS ESSENCIAIS 

 

 

 

 

 

N 

Ú 

C 

L 

E 

O 

 

 

D 

E 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

Ú 

D 

O 

S 

 

 

P 

R 

O 

F 

I 

S 

S 

I 

O 

N 

A 

I 

S 

 

 

 

CAMPOS DE SABER DISCIPLINAS 

CARGA 

HORÁ

RIA (H) 

PERÍO-

DO 

LETIVO 

DEPAR

TAMEN

TO 

AVALIAÇÃO E PERÍCIAS 

RURAIS 
Avaliações e Perícias Rurais  45 6º DTR 

CARTOGRAFIA E 

GEOPROCESSAMENTO 

Topografia 

Cartografia e Geoprocessamento 

Florestal 

60 

 

60 

6º 

 

7º 

DTR 

 

DCFL 

CONSTRUÇÕES RURAIS Construções Rurais  60 8º DTR 

COMUNICAÇÃO E 

EXTENSÃO RURAL 
Comunicação e Extensão Rural A  60 9º DE 

DENDROMETRIA E 

INVENTÁRIO 

Dendrometria I 

Dendrometria II 

Inventário Florestal 

45 

45 

60 

5º 

6º 

8º 

 

DCFL 

ECONOMIA E MERCADO DO 

SETOR FLORESTAL 
Economia Florestal A 60 8º DLCH 

ECOSSISTEMAS 

FLORESTAIS 

Dendrologia A 

Ecologia Florestal A 

75 

60 

4º 

5º 
DCFL 

ESTRUTURA DE MADEIRA 

Anatomia e Identificação da 

Madeira 

Construções em Madeira 

45 

60 

4º 

7º 
DCFL 

FITOSSANIDADE 
Entomologia Florestal A 

Patologia Florestal A 

60 

60 

5º 

6º 
DCFL 

GESTÃO EMPRESARIAL E 

MARKETING 
Administração Florestal 60 9º DLCH 

GESTÃO DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS 

Manejo de Unidades de 

Conservação 

Conservação e Manejo de Fauna 

60 

45 

10º 

10º 

DCFL 

DB 

INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS FLORESTAIS 

Industrialização de Produtos 

Florestais  
60 8º DCFL 

MANEJO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

Hidrografia e Manejo Ambiental de 

Bacias 
60 7º DCFL 

MANEJO FLORESTAL Manejo Florestal 60 10º DCFL 

MELHORAMENTO 

FLORESTAL 
Melhoramento Florestal 60 7º 

DCFL 

METEOROLOGIA E 

CLIMATOLOGIA 
Meteorologia e Climatologia A 60 5º DEPA 

POLÍTICA E LEGISLAÇÃO 

FLORESTAL 

Legislação Florestal e Ambiental 

Política Florestal 

30 

45 

3º 

4º 
DCFL 

PROTEÇÃO FLORESTAL 
Proteção contra Incêndios Florestais 

Defesa Florestal 

45 

60 

7º 

9º 
DCFL 
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E 

S 

S 

E 

N 

C 

I 

A 

I 

S 

RECUPERAÇÃO DE 

ECOSSISTEMAS 

FLORESTAIS DEGRADADOS 

Recuperação de Ecossistemas 

Florestais Degradados 
45 10º DCFL 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

FLORESTAIS 

Industrialização de Produtos 

Florestais  
- - DCFL 

SILVICULTURA 

Sementes Florestais 

Viveiros Florestais 

Implantação e Condução de 

Povoamentos Florestais 

Arborização e Paisagismo 

Microbiologia Florestal 

45 

45 

60 

60 

60 

6º 

7º 

8º 

9º 

5º 

DCFL 

SISTEMAS 

AGROSSILVICULTURAIS 
Agrossilvicultura 30 5º DCFL 

SOLOS E NUTRIÇÃO DE 

PLANTAS 

Geologia Aplicada à Pedologia 

Fundamentos da Ciência do Solo 

Fertilidade do Solo 

45 

60 

60 

2º 

3º 

4º 

DEPA 

TÉCNICAS E ANÁLISES 

EXPERIMENTAIS 
Experimentação Florestal 60 6º DCFL 

TECNOLOGIA E 

UTILIZAÇÃO DOS 

PRODUTOS FLORESTAIS 

Tecnologia da Madeira 

Industrialização de Produtos 

Florestais  

Colheita e Transporte da Madeira 

Máquinas e Mecanização Florestal 

60 

- 

60 

60 

5º 

- 

9º 

6º 

DCFL 

DCFL 

DTR 

DTR 

SUB-TOTAL (2) 2.250  

OPTATIVAS 270 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 60 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 90 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO (ESO) 165 

TOTAL = SUB-TOTAL (1) + SUB-TOTAL (2) + OPTATIVAS + 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES + TCC + ESO   
4.005 
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4.3.3. NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS – FLEXIBILIZAÇÃO DO 

DESENHO CURRICULAR PARA A OFERTA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS  
 

➢ ANTROPOLOGIA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS (DLCH) – 45 horas 

Professor responsável:  

Pré-requesito: 
 

➢ GESTÃO E EMPREENDEDORISMO FLORESTAL (DCFL) – 45 horas  

Professor responsável: Antonio Nunes de Vasconcelos 

Pré-requesito: Economia Florestal / Co-requesito: Administração Florestal 
 

➢ MANEJO DE FLORESTAS NATURAIS (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira 

Pré-requesito: Ecologia Florestal  /  Co-requesito: Manejo Florestal 
 

➢ TÓPICOS ESPECIAIS EM EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Isabelle Maria Jaqueline Meunier 

Pré-requesitos: Experimentação Florestal 
 

➢ CERTIFICAÇÃO FLORESTAL (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Isabelle Maria Jaqueline Meunier 

Pré-requesito: Política Florestal 
 

➢ PRODUÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS (DCFL) – 45 horas  

Professor responsável: Marco Antonio do Amaral Passos 

Pré-requesito: Viveiros Florestais 
 

➢ DENDROLOGIA APLICADA (DCFL) – 45 horas 

Professores responsáveis: Luiz Carlos Marangon / Ana Lícia Patriota Feliciano 

Pré-requesito: Dendrologia 
 

➢ AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Ana Lícia Patriota Feliciano 

Pré-requesito: Ecologia Florestal 
 

➢ SILVICULTURA PARA A REGIÃO NORDESTE (DCFL) – 30 horas  

Professor responsável: Tadeu Jankovski 

Pré-requesito: Implantação e Condução de Povoamentos Florestais 
 

➢ FERTILIZAÇÃO DE SOLOS FLORESTAIS (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Marco Antonio do Amaral Passos 

Pré-requesito: Fertilidade do Solo 
 

➢ ECOLOGIA APLICADA ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Tarcísio Viana de Lima 

Pré-requesito: Ecologia Florestal 
 

➢ FITOGEOGRAFIA (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Tarcísio Viana de Lima 

Pré-requesito: Ecologia Florestal 
 

➢ CONTROLE DE PRAGAS EM FLORESTAS URBANAS (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Alberto Fábio Carrano Moreira 

Pré-requesito: Defesa Florestal 
 

➢ CONTROLE DE DOENÇAS E RECEITUÁRIO FLORESTAL (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Lúcia de Fátima de Carvalho Chaves 

Pré-requesito: Patologia Florestal 
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➢ TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUTOS FLORESTAIS (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Expedito Baracho Júnior 

Pré-requesito: Tecnologia de Produtos Florestais 
 

➢ PLANEJAMENTO E MANEJO DE FLORESTAS URBANAS (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Williams de Souza 

Pré-requesito: Arborização e Paisagismo 
 

➢ ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS FLORESTAIS (DLCH) – 45 horas 

Professor responsável: José de Lima Albuquerque 

Pré-requesitos: Economia Florestal 
 

➢ RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR (DCFL) – 30 horas 

Professor responsável: Luiz Carlos Marangon 

Pré-requesito: Implantação e Condução de Povoamentos Florestais 
 

➢ REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Tadeu Jankovski 

Pré-requesito: Ecologia Florestal 
 

➢ SECAGEM DA MADEIRA (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Carlos Augusto Sampaio Ribeiro 

Pré-requesito: Tecnologia da Madeira 
 

➢ PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS (DCFL) – 45 horas 

Professor responsável: Carlos Augusto Sampaio Ribeiro 

Pré-requesito: Tecnologia da Madeira / Entomologia Florestal / Patologia Florestal 

 

➢ FUNDAMENTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO (DTR) – 30 horas 

Professor Responsável: Hernande Pereira da Silva 

Pré-requesito: Topografia 

 

➢ FOTOINTERPRETAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL (DTR) – 45 horas 

Professor Responsável: Hernande Pereira da Silva 

Pré-requesito: Fundamentos de Sensoriamento Remoto 
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Em relação à organização da prática, destaque-se inicialmente que o curso de 

Engenharia Florestal vem acompanhando o debate nacional, juntamente com outros cursos, 

acerca do currículo básico da formação e do tempo considerado ótimo para sua terminalidade, 

com a reestruturação prevendo a adoção de uma proposta de 5 (cinco) anos, como estabelece 

a Resolução Nº 2- MEC/CNE/CESu, de 18 de junho de 2007.  

Alguns professores levantaram que existem fragilidades do atual sistema, na 

organização seriada, cuja estrutura beneficia o estudante mediano, que apenas cumpre o 

estabelecido e, ao mesmo tempo, essa organização impede qualquer possibilidade de avanço 

ou de personalização do currículo com o cumprimento de créditos de acordo com interesses 

particulares do aluno. Esse grupo defendeu a criação de um sistema de flexibilização, com a 

oferta de um elenco de disciplinas optativas como outra possibilidade de ampliar a autonomia 

na formação.  

Durante a construção do projeto foram questionados os benefícios da ampliação dessa 

formação, e seu alinhamento com o corpo teórico das Engenharias, ou seja, o aprofundamento 

nas disciplinas da área das ciências exatas. Na segunda perspectiva, a idéia é de que a 

estrutura curricular enfoque as especificidades da área, mas não se debruce sobre as 

disciplinas já consideradas nevrálgicas, como as relacionadas à base das Engenharias, como 

Matemática, Cálculo, Física e Química.  

O consenso optou pela redução do ciclo básico, com a diminuição da carga horária de 

algumas disciplinas, pré-requisito de compreensão das disciplinas no ciclo profissional, no 

entanto com o cuidado de que seus conteúdos sejam desenvolvidos no decorrer das 

disciplinas. Na transição definiu-se a necessidade de um professor orientador que possa 

construir com os alunos iniciantes um estudo introdutório sobre a Engenharia Florestal, 

trabalhando as concepções sobre o curso, o direcionamento que as disciplinas oferecem, 

explicando quais as áreas e subáreas de atuação.  

Esta perspectiva é fundamental considerando a recorrência da taxa de evasão que 

permanece elevada como se apreende no Quadro 2.Como se percebe, embora tenha havido a 

efetivação da matrícula no ano de 2005, sem ocorrências de evasão, em 2006 este número 

voltou a crescer em patamares semelhantes aos anos anteriores, a fragilidade no desempenho 

de determinadas disciplinas pode ser a origem dessa evasão. 

Seguindo as orientações das Diretrizes curriculares do curso o desafio consensual é 

compatibilizá-las com a idéia da flexibilização curricular, e como proposta conciliatória das 



 42 

duas vertentes tem-se como definição a manutenção do sistema seriado, no entanto com a 

flexibilização nos últimos semestres.  

Quadro 2 – Abandono anual dos alunos do Curso de Engenharia Florestal da UFRPE, no 

período de 2002 a 2006 

 

ANO ABANDONO 

MAS FEM 

2002.1 20 8 

2002.2. 10 2 

2003.1 7 5 

2003.2 5 2 

2004.1 11 5 

2004.2 4 3 

2005.1 8 3 

2005.2 0 0 

2006.1 16 

2006.2 9 

 

Proposições 

• Criação de um elenco de disciplinas optativas que ampliam a visão profissional no 

sentido de inserção ao contexto econômico global e regional e, ao mesmo tempo, 

estruturam atividades complementares à formação e que integrem a carga horária da 

estrutura curricular.  

• Introdução da disciplina tópicos especiais da qual constariam estudos dirigidos, 

participação em congressos e eventos, estágios de vivência, estágios voluntários 

internos à UFRPE. 

• Formação de grupos de estudo e discussão, em espaço próprio, de caráter genérico, 

e/ou em áreas específicas do curso como: silvicultura, ecologia, manejo florestal, entre 

outros.  

• Criação do cargo de professor da área e de um aluno responsável, previamente 

selecionado, com a função de coordenar ou monitorar o grupo, sendo supervisionado 

pela participação.  

• Rever infra-estrutura de restaurante, ambientes apropriados para estudo, entre outros, 

que ainda não se compatibilizam com a organização de tempo integral do aluno. 

• Implantação de estratégias que superem as dificuldades de aprendizagem, como a 

reposição de conteúdos que deixaram de ser desenvolvidos, por exemplo, na 
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matemática básica, bem como práticas discursivas orais e escritas em todas as 

disciplinas ao longo do curso.  

• Colaboração dos alunos das Licenciaturas da própria universidade que poderiam 

assumir a superação dessas lacunas detectadas.  

• Adoção da prática pedagógica de todos os professores voltada para leitura, escrita, 

interpretação de sentidos.  

• Acompanhamento didático-pedagógico, inclusive nas avaliações que exigissem dos 

alunos uma maior elaboração.  

• Oferta de disciplinas de base pelos próprios departamentos, de modo que fossem 

atendidas as necessidades/dificuldades diagnosticadas na análise inicial de entrada.  

• Necessidade de oferta de disciplinas Português e Inglês Instrumental objetivando, 

inclusive, o prosseguimento dos estudos por parte dos estudantes, em cursos de Pós-

Graduação. 

• Em relação às atividades teórico-práticas do curso, propõe-se a reestruturação das 

visitas técnicas, passando estas a ser organizadas na perspectiva interdisciplinar 

visando a compreensão da Engenharia Florestal de modo articulado. A superação da 

fragmentação representa um melhor aproveitamento do tempo e a redução de custos 

operacionais.  

• Reestruturação do setor de transportes, apontado com severas dificuldades, o que 

fragiliza toda a estruturação pedagógica. 

• Registro de cada visita em relatórios técnicos que serão socializados entre os 

estudantes e na comunidade científica, por meio de seminários e publicações. A 

proposta pretende contribuir também, na redução da evasão/retenção do curso, bem 

como redirecionar a postura dos alunos diante da formação. 

A operacionalização desta proposta esbarra em impasses, seja pelo espaço físico, seja 

pelos recursos humanos, sobretudo nas aulas práticas realizadas nos campi avançados, 

enfrentando-se dificuldades nos transportes, e em relação à administração local, 

impedimentos e dificuldades na comunicação. 

Um ponto a ser mais bem estruturado se refere à parceria com órgãos governamentais, 

e outros, em busca de estágios e visitas técnicas, um ponto importante na formação e ainda 

não devidamente explorado, devido aos problemas estruturais da universidade. 
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Nesta mesma direção, conta-se com certas dificuldades nos insumos e na aparelhagem 

básica para as aulas práticas, sobretudo na estrutura dos laboratórios e que foi considerada 

deficitária. Entretanto, espera-se que com o REUNI, tais dificuldades sejam sanadas, devido à 

possibilidade de melhorias, tanto em relação à infra-estrutura quanto a recursos humanos. 

 

4.4. DIRETRIZES CURRICULARES PARA A GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 

 

O projeto pedagógico atende às Diretrizes curriculares do curso de Engenharia 

Florestal que orientam: 

• Sólida formação científica e profissional geral que capacite o estudante a aprender e 

desenvolver tecnologias;  

• Permitir 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; 

• Compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, 

com relação aos problemas tecnológicos, sócio-econômicos, gerenciais e organizativos 

relacionados à área florestal, bem como utilizar racionalmente os recursos disponíveis, 

além de conservar o equilíbrio do ambiente. 

As Diretrizes Curriculares, normatizadas para as Ciências Agrárias, determinam que o 

currículo seja construído de modo a favorecer as atitudes de sensibilidade e compromisso 

social dos estudantes, subsidiando-lhes a formação científica e profissional na capacitação e 

absorção de princípios e tecnologias da área. Da perspectiva da atuação profissional existe 

atualmente duas grandes tendências, uma associada às questões ambientais com a 

conservação de florestas, e outra, mais intimamente ligada ao setor produtivo aplicado. 

A organização didático-pedagógica do curso não se restringe apenas ao âmbito da sala 

de aula, sendo presente nas várias dimensões da vida acadêmica. Portanto, o projeto 

pedagógico amplia a concepção disciplinar que em tese engessa os processos de ensino e de 

aprendizagem, e é entendida como instrumento que se expressa nas práticas cotidianas, nos 

valores, nas posturas, nos recursos disponibilizados para a formação dos engenheiros 

florestais em sua dimensão mais ampliada. 

 

4.5. A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

Na organização didático-pedagógica do curso tem-se que situar a localização do 

campus, cuja área privilegiada cercada por Mata Atlântica favorece a formação e o bem-estar 

dos que nele convivem. Apesar desta situação ampla, a estrutura ainda se ressente de espaços 
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e de um clima institucional apropriados para a integração dos estudantes, bem como dos 

egressos. A este respeito ressalte-se que se têm poucos espaços coletivos estruturados, tanto 

no que se refere aos espaços para estudos, quanto para a convivência universitária, entendida 

como situação-espaço-clima institucionais favoráveis à organização dos grupos, e que sejam 

receptivos à instalação de um clima de diálogo e interlocução.  

Nesse sentido, vislumbra-se o curso de Engenharia Florestal como um pólo acadêmico 

e cultural nas questões florestais e ambientais. Portanto, o Departamento pretende se tornar o 

aglutinador dos diferentes segmentos que circulam no entorno do curso e do campus, expresso 

em várias proposições: 

• Criação de atividades, eventos ou situação que possam oportunizar a discussão e o 

encontro sistemático de estudantes e de profissionais;  

• Atualização de dados sobre os egressos, primeiro movimento do desejo de articulação 

da categoria; 

• Efetivação de um projeto paisagístico, com investimento no prédio, para atender a esta 

necessidade de convivência e ambiente próprio para estudos e pesquisa;  

• Interiorização de ações e fortalecimento dos campi avançados;  

• Revitalização do setor de transportes.  

 

Na esfera humana, o curso conta com a participação ativa e efetiva dos segmentos do 

DCFL e que, mesmo diante das adversidades advindas do contexto institucional estes mantêm 

o envolvimento e o compromisso com o exercício profissional, embora também vale registrar 

que o compromisso de alguns coexiste com a falta de empenho de alguns outros segmentos. 

No plano operacional, o Departamento, apesar da escassez de recursos e com a 

estrutura carecendo de manutenção mais sistemática, dispõe de uma estrutura básica que 

fortalece a formação: laboratórios especializados em diferentes áreas, de acordo com o 

Quadro 3, além do Viveiro Florestal, fortalecidas com a finalização de salas e espaços 

adequados, em construção. Em particular, ressalte-se que o viveiro apresenta-se com uma 

situação atual distante do que se espera como condição de trabalho e de estrutura para a 

formação profissional. 

Do ponto de vista da base da formação, um outro fator que dificulta a prática docente e 

discente é a Bibliografia Central, que se encontra desatualizada e limitada no que se refere ao 

acervo técnico da Engenharia Florestal, bem como não tem compatibilidade com a 
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bibliografia solicitada nas disciplinas da graduação. Esta não é uma situação isolada, pois toda 

a estrutura física, tanto para aulas práticas, quanto no uso de laboratórios, precisam de 

manutenção e conservação. 

Quadro 3 – Laboratórios pertencentes ao Departamento de Ciência Florestal da UFRPE, 

distribuídos por área do conhecimento 

 

RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS 

MANEJO FLORESTAL SILVICULTURA 

NOME m2 NOME m2 NOME m2 

Geomática 30,00 Lab. de Biometria e 

Manejo Florestal 

30,00 Herbário 120,00 

Laboratório de 

Ecologia 

36,00   Lab. de Microbiologia e 

Patologia Florestal 

36,00 

Laboratório de 

Entomologia 

36,00   Lab. de Análise de Sementes 

Florestais 

75,00 

Lab. de Anatomia da 

Madeira 

36,00   Lab. de Dendrologia 36,00 

 

Atividades Complementares 

A formação do(a) Engenheiro(a) Florestal será  complementada, visando  ao  

aprimoramento  da  sua  formação  profissional,  por  atividades,  não consideradas na carga 

horária do curso por: 

• Programa de monitoria; 

• Programa de Iniciação Científica; 

• Programa PET; 

• Programa de estágios extra curriculares; 

• Programa de extensão universitária com participação efetiva do aluno; 

 • Visitas técnicas supervisionadas; 

• Empresa júnior; 

• Participação em eventos científicos. 

 

O conjunto das atividades, extra sala de aula, fornecerá ao egresso, habilidades de 

comunicação, liderança, cooperação e espírito empreendedor necessários a sua autonomia 

intelectual e complementação do seu perfil profissional. 

Especificamente, os programas de monitoria, Iniciação Científica e PET poderão, com 

a concordância prévia e acompanhamento do Coordenador do curso, serem convertidos em 

carga horária curricular do conteúdo específico, não ultrapassando em todo o seu conjunto 60 

(sessenta) horas aulas. 
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• Programa Monitoria 

O Programa de Monitoria da UFRPE, regulamentado pela Resolução 130/88-CEPE, 

visa despertar no aluno que apresenta rendimento escolar geral, comprovadamente 

satisfatório, o gosto pela carreira docente e pela pesquisa, bem como estimular a cooperação 

do corpo discente ao corpo docente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

• Programa de Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC/CNPq/UFRPE) conta, 

atualmente com 131quotas de Bolsas de complementação educacional, objetivando incentivar 

os alunos a se envolverem com as pesquisas nas áreas de conhecimentos abrangidas ou 

relacionadas com o Curso, promovendo maior motivação  e  propiciando  melhores  condições  

de aprendizagem. É um programa que privilegia a participação ativa de bons alunos em 

projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, 

individual e continuada que culminam com um trabalho final avaliado e valorizado. 

 

• Programa Especial de Treinamento 

O Programa Especial de Treinamento - PET, até 1999, vinculado à Fundação de 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, atualmente 

supervisionado pela Secretaria de Ensino Superior - SESu/MEC, é destinado a grupos de 

alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas nos cursos de  

graduação, que, sob  a  tutela  de Professores  Tutores,  realizam  atividades  extra-curriculares  

que  favorecem  sua formação acadêmica, tanto para a integração com o mercado profissional, 

como para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação. 

As atividades extra-curriculares, vivências, reflexões e discussões, visam desenvolver  

nos  alunos,  o  compromisso  epistemológico,  pedagógico,  ético  e social,  além  da  maior  

integração  com  seu campo de  formação  profissional, através da orientação, também de  

trabalhos  de  iniciação  científica,  com  a participação  de  outros  Docentes  do  Curso.  Este 

programa acompanha o aluno desde o 2º ou 3º período até o final do curso, com Bolsa de  

complementação educacional igual ao do CNPq. 

 

• Programa de Estágios Extra Curriculares 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco mantém inúmeros convênios com 

Empresas e Instituições de Ensino, Pesquisa, das quais varias poderão ser utilizadas  por  

alunos do Curso de Engenharia Florestal,  para  a realização de estágios e treinamentos; 

mantém também, convênios com Centros agenciadores de Estágios junto a empresas, para a 
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oferta e seleção de estágios em outras instituições: Instituto Euvaldo Lodi - IEL; Centro de 

Integração Estudante - Empresa (CIEE) e Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento 

(FADURPE). 

 

• Atividades de Extensão Universitária 

Os alunos serão contemplados com a oferta constante de Cursos de Extensão e 

Eventos na UFRPE e em outras Instituições de Ensino e Pesquisa, promovidos por 

Professores do Curso. Os Departamentos Acadêmicos da Universidade e Programas da 

UFRPE oferecem Seminários, divulgados dentro da Instituição, sobre assuntos relacionados 

ao Curso. 

 

• Fomento à Criação de Empresa Júnior 

Fomentar a criação de Empresa Júnior, com o objetivo de auxiliar, através de projetos, 

o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas da região e, ao mesmo tempo, 

propiciar o desenvolvimento do espírito empreendedor do aluno. Desse modo, além de 

atender o mercado com um profissional de boa qualificação técnica, o aluno desenvolverá 

habilidades e competências em técnicas gerenciais e empreendedoras durante seu curso. 

 

No plano da formação acadêmica para a pesquisa, o Curso de Engenharia Florestal 

conta com o Programa PET – 12 (doze) alunos bolsistas, mais 4 (quatro) voluntários; com o 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) – 6 (seis) alunos bolsistas; não se têm estruturado 

grupos de estudo e que serão implantados. Nas atividades de monitoria, são 3 (três) os alunos 

bolsistas; e no PIC, são 2 (dois). 

 

4.5.1. Áreas de atuação 

 

No ano de 2005 foi aprovada a Resolução 1.010 do CONFEA, entrando em vigor em 

julho de 2007, inovando o sistema de atribuições profissionais para todas as profissões 

vinculadas ao Conselho, adaptando-se a e considerando os princípios da nova LDB e as 

Diretrizes Curriculares das diversas profissões. Merecem destaque os artigos 7 a 11 que 

regulamentam a interdisciplinaridade das modalidades, possibilitando a habilitação de todos 

profissionais vinculados ao sistema CONFEA/CREA, independentemente de sua formação 

básica, a partir do princípio de obtenção de qualificações e conhecimentos adquiridos 

cursando disciplinas oferecidas nas diversas instituições regulamentadas e registradas 

conforme a Lei 5.194/65. 
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A partir de julho de 2007, as atividades profissionais previstas aos Engenheiros 

Florestais estão relacionadas no Art. 5º da Resolução 1.010/2005 do CONFEA, 

contemplando:  

Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 

Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, 

arbitragem; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica; 

Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, 

ensaio, divulgação técnica, extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra ou serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de serviço técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

No Anexo III, da mesma Resolução, estão discriminados os campos de atuação 

profissional, divididos nos seguintes setores: Geociências Aplicadas, para fins Agropecuários, 

Florestais, Agrícolas e Pesqueiros; Tecnologia para fins Agropecuários, Florestais, Agrícolas 

e Pesqueiros; Engenharia para fins Agropecuários, Florestais, Agrícolas e Pesqueiros; Meio 

Ambiente; Administração e Economia. Estes setores estão classificados por tópicos, que, por 

sua vez, novamente estão classificados em sub-tópicos, incluindo: 

 

GEOCIÊNCIAS APLICADAS 

▪ Sistemas, Métodos, Uso e Aplicações da Topografia e da Cartografia.  

▪ Aerofotogrametria, Sensoriamento Remoto, Fotointerpretação, Georreferenciamento.  

▪ Atividades multidisciplinares referentes a Planejamento Urbano e Regional no âmbito 

da Engenharia Florestal. 
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▪ Ordenamento Territorial Agrossilvipastoril. Cadastro Técnico de Imóveis Rurais para 

Fins Florestais. 

▪ Agrometeorologia e Climatologia Agrícola. 

 

AGROLOGIA, DASOLOGIA E FITOLOGIA 

 

▪ Biodiversidade.  

▪ Ecossistemas das Florestas Nativas, de Biomas e de Reflorestamentos. 

▪ Edafologia. 

▪ Silvicultura. Métodos Silviculturais. 

▪ Crescimento, Manejo e Produção Florestal. 

▪ Química Agrícola, Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes. 

▪ Nutrição de Essências Vegetais. 

▪ Processos de Cultivo, Manejo e Condução de Florestas. 

▪ Fitotecnia. 

▪ Microbiologia, Fitopatologia, Fitossanidade e Controle Biológico na Área Florestal. 

▪ Dendropatologia e Dendrocirurgia. 

▪ Receitas e Receituário Agronômico Florestal. 

 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA FLORESTAIS 

 

▪ Tecnologia da Madeira. Estruturas de Madeira. 

▪ Construções Rurais, Edificações e Instalações para Fins Florestais. 

▪ Instalações Elétricas em Baixa Tensão para Fins Silviculturais de pequeno porte. 

Estradas Rurais. 

▪ Hidráulica Aplicada a Sistemas de Irrigação e Drenagem, Barragens e Obras de Terra. 

▪ Hidrologia Aplicada ao Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. 

▪ Recursos Energéticos Florestais. Fontes e Conservação de Energia a partir de 

Recursos Naturais Renováveis e de Resíduos Silviculturais. 

▪ Máquinas, Equipamentos e Mecanização na Engenharia e na Tecnologia Florestal. 

▪ Tecnologia de Ambientação e Manejo de Plantas e da Fauna Silvestres. 

▪ Viveiros para Fins Florestais. Reflorestamento. 

▪ Formação, Manejo, Proteção, Utilização e Colheita de Florestas. 

▪ Sistemas e Métodos de Arborização. Arborismo. Fitofisionomia Paisagística Urbana, 

Rural e Ambiental. 

▪ Biotecnologia. Engenharia Genética. Melhoramento e Aproveitamento de Produtos 

Florestais. 

▪ Silvimetria. Fitometria. Inventário Florestal. 

▪ Colheita, Estoque e Transporte de Produtos Florestais. 

▪ Industrialização e Tecnologia da Transformação de Produtos e Subprodutos de 

Origem Florestal. 

▪ Produtos Madeiráveis e Não-Madeiráveis Oriundos das Florestas. 

▪ Aplicações da Aviação Agrícola. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

▪ Ecossistemas Florestais. Impactos Ambientais e Controle da Poluição em Florestas. 

▪ Recuperação de Ecossistemas Florestais Degradados. 

▪ Sistemas e Métodos de Manejo, Gestão, Avaliação, Monitoramento, Proteção, 

Mitigação, Manutenção, Recuperação, Aproveitamento Racional e Preservação de 

Florestas, Ecossistemas e Recursos Naturais Renováveis, e Áreas e Meios 

Degradados. 
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▪ Conservação e Proteção do Patrimônio Público e Valores Culturais e Sócio-

Econômicos Associados à Floresta e Meio Ambiente. 

▪ Biossegurança. Inspeção, Defesa, Controle e Vigilância Fitossanitária Florestal. 

▪ Fiscalização dos Sistemas de Produção e dos Produtos Florestais. 

▪ Certificação, Licenciamento, Classificação e Rastreabilidade de Produtos e 

Subprodutos Florestais. 

▪ Zoneamento e Viabilização Sócio-Ambiental, Plano Diretor Florestal, Avaliações 

Florestais e Ambientais. 

 

SOCIOECONOMIA FLORESTAL 

 

▪ Política Florestal. Concessões Florestais. 

▪ Inventários, Licenciamentos e Outorgas, relativos a Meios Florestais. 

▪ Empreendimentos Florestais, seus Serviços e Transformação de seus Produtos e 

Subprodutos. 

▪ Gestão de Empreendimentos e Programas Florestais. 

▪ Administração Agro-Florestal Industrial. 

▪ Socioeconomia e Mercado Rural e Florestal. 

▪ Economia Florestal. 

▪ Comercialização de Produtos e Subprodutos Florestais e Marketing no Setor Florestal. 

▪ Crédito Florestal. 

 

Destacam-se, a seguir, algumas áreas próprias da Engenharia Florestal e que têm 

expressão no curso: 

• Tecnologia de exploração e transformação dos produtos florestais - Estudos dos 

processos de obtenção e utilização de produtos florestais madeireiros e não-

madeireiros; 

• O Melhoramento Florestal pode ser definido como a ciência que lança mão dos 

conhecimentos básicos sobre a genética das árvores, transformados em práticas 

tecnológicas destinadas ao incremento quantitativo e qualitativo dos serviços, bens e 

produtos a serem obtidos das florestas, estudos genômicos em espécies, estudos de 

melhoramento e clonagem florestal (Utilização de clones para a melhoria da 

produtividade, qualidade dos povoamentos florestais, dos produtos finais, bem como 

na otimização dos sistemas de produção de material clonado); 

• Economia – viabilidade de projetos, economia florestal, transportes, desperdícios nos 

processos de transformação; 

• Inventário – procedimento que usa a amostra como base para inferências sobre 

parâmetros de diâmetro, altura, volume por há, e faz estimativas para o todo; 

• Silviculturas – ocupa-se das atividades ligadas ao cultivo das árvores. Ela tem sido 

tradicionalmente aplicada como um dos mais importantes instrumentos para a 
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obtenção de matéria-prima destinada ao atendimento de diversas demandas, que vão 

do pequeno agricultor à grande indústria de base florestal. Oferece embasamento 

científico e tecnológico adequados para as tomadas de decisão operacional das 

empresas florestais, visando o aumento da produtividade dos povoamentos de 

Eucalyptus e Pinus e a garantia da sustentabilidade dos empreendimentos, a médio e 

longo prazo. Tem se tornado, também, importante instrumento a contemplar as 

práticas de reflorestamento que são destinados ao atendimento de diversas demandas 

ecológicas e ambientais. Destina-se, ainda, à comercialização de mudas, cultivos.  

• Manejo florestal – trabalha com o ordenamento da produção florestal, avaliação que 

envolve as técnicas de mensuração florestal, a realização de inventários florestais, a 

valoração dos  bens e serviços florestais e os diagnósticos socioambientais com foco 

nos fatores do meio relacionados à produção e consumo dos recursos florestais. Fazer 

manejo florestal também envolve a compreensão do contexto institucional, 

interpretando e participando da formulação de políticas ambientais, de 

desenvolvimento florestal, de certificação e as demais políticas associadas a produção 

e consumo dos bens e serviços florestais. Consiste na tomada de decisões técnicas para 

o uso das florestas plantadas ou populações florestais naturais, relacionadas aos ciclos, 

modalidades e intensidade de cortes, monitoramento da dinâmica da vegetação e da 

biodiversidade e avaliação e minimização dos riscos ambientais, conforme a legislação 

e os princípios da sustentabilidade, que garantam os benefícios econômicos e sócio-

ambientais para as gerações presentes e futuras.  

• Proteção ambiental - Manejo integrado de pragas e doenças em florestas, 

implementando sistemas que levem em consideração a flutuação populacional dos 

insetos-pragas e inimigos naturais e as formas de monitoramento e controle mais 

adequados, respeitando aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, 

Tratamentos de plantas, recuperação. Incorporação de conceitos de gestão ambiental, 

integrando os componentes ligados à educação, conservação e legislação. 

• Monitoramento e modelagem de bacias hidrográficas - desenvolve indicadores 

hidrológicos para o manejo sustentável de florestas plantadas. 

 

5. A DINÂMICA ACADÊMICA NO CURSO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL 

 

5.1. A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 
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As ações interativas na relação professor-aluno, no curso de Engenharia Florestal 

ainda são restritas, notando-se uma tendência ao individualismo e à formação de subgrupos. 

Segundo os participantes, a coordenação do curso deve estar atenta a este traço, constituindo-

se como um marco agregador, inclusive contribuindo para a ruptura das hierarquias funcionais 

que começam a se formar. Sabe-se que a estrutura gerencial do MEC corrobora com esta 

fragmentação, a partir das exigências de titulação e de credenciamentos que terminam 

distanciando também as relações sociais.   

Como estratégia de maior integração lançou-se as seguintes proposições: 

• Promoção de eventos, confraternizações, comemorações de “dias temáticos”.  

• Ações de lazer, e de esportes que agreguem as diferentes instâncias, como por 

exemplo, na comemoração do dia do Engenheiro Florestal.  

• Mais interação a partir do DA estudantil. Tem-se a clareza de que esta é uma área 

difícil, pois coexistem diferentes visões e ambigüidades. 

• Entre os estudantes participantes foi explicitada a necessidade de que os professores 

sejam mais atuantes na obtenção de bolsas de PIBIC, monitoria e extensão, bem como 

na busca e orientação de estágios.  

 

5.2. A RELAÇÃO COM OS DEMAIS DEPARTAMENTOS 

As disciplinas das Ciências Humanas que integram a estrutura curricular são vistas 

como fundamentais para uma sólida base de formação, no entanto, observa-se certo 

distanciamento entre a prática pedagógica destas disciplinas e a missão do curso de 

Engenharia Florestal. Muitas vezes, os conteúdos das disciplinas são desenvolvidos pelos 

professores, sem que haja o foco ou o conhecimento desta em sua interface com a Engenharia 

Florestal. Esse procedimento recorrente tem levado o estudante a não realizar conexões e 

sínteses, suscitadas por estas disciplinas, construindo-se lacunas em áreas vitais à formação.  

As falhas na comunicação e na interação sistemática com outros departamentos é um 

dos elementos a serem superados, inclusive, como forma de viabilização de estágios para os 

estudantes. Muitas vezes, estes não são efetivados por esta fragilidade na comunicação. 

Porém, tal fato pode ser sanado com a participação efetiva dos professores dos Departamentos 

Acadêmicos nas reuniões do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do Curso de 

Engenharia Florestal, que, por sua vez, deve ser regularizado pela Coordenação do referido 

curso, com reuniões ordinárias periódicas. 
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5.3. A ESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Na estrutura da universidade, tem-se a centralização financeira de recursos, o que 

repercute, tanto na gestão de necessidades e iniciativas, gerando desconforto, quanto provoca 

nos gestores a sensação de impotência diante do cenário apresentado e das impossibilidades 

de equacionar as demandas. Nesta lógica, tem-se que trabalhar com prazos largos, diante da 

burocracia institucional, e sem autonomia para gerenciar as prioridades destacadas pelo 

coletivo do departamento. 

Como agravante tem-se, neste momento institucional, ampla carência de pessoal 

técnico-administrativo, e a ausência de uma política de gestão com pessoas, o que delineia 

uma grande fragilidade na captação e na administração de pessoal. 

 

5.4. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

O curso tem uma boa qualificação dos docentes, assim considerada apesar de se 

apontar que há deficiência na produtividade científica, em face das condições atuais de 

trabalho. No mapeamento da realidade apresentou-se a preocupação de todos com o frágil 

domínio da língua portuguesa pelos estudantes, tanto na leitura, quanto na produção de textos, 

dado que compromete todo o desenvolvimento de sua vida acadêmica e que precisa ser 

enfrentado, também de forma coletiva pelos professores e alunos, com vistas a sua superação. 

Do ponto de vista pedagógico, levantou-se como proposição coletiva: 

• Necessidade de uma atualização didático-pedagógica dos docentes, considerando-se a 

complexidade dos processos de ensino e dos processos de aprendizagem que 

requerem, não apenas a dimensão formal dos conteúdos, mas práticas e procedimentos 

didáticos que sejam apropriados à construção do conhecimento e à formação 

profissional qualificada. 

• No que se refere ao currículo, entende-se a necessidade de atualização da organização 

didático-pedagógica contemplando a estrutura curricular, articulando a formação às 

demandas contemporâneas. 

• Introdução, por exemplo, de uma cultura de estímulo ao empreendedorismo. Este viés 

não surgiria apenas fixado em uma disciplina, mas seguindo uma filosofia e uma 

dinâmica sintonizada com a capacidade de auto-gestão e de qualificação do estudante 

para que este possa traçar de modo propositivo a sua inserção e vida profissional.  

• Currículo na perspectiva interdisciplinar, na medida em que os estudos da área 

envolvem simultaneamente diversas ciências como a Estatística; a Biologia e seus 
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estudos da diversidade da flora e das florestas nativas e secundárias; a Geografia que 

favorece a otimização de produtos quando se conhece: diferentes tipos de solos, de 

clima, de características morfológicas; ou a Física e suas contribuições na definição de 

temperatura, volume, tensão residual, conteúdos fundamentais na exploração e no 

tratamento da madeira, por exemplo. 

 

5.4.1. Dimensão educativo-cultural 

Uma atividade que expressa a dinâmica ampliada do currículo é a chamada Quarta-

Florestal que consiste em um conjunto de palestras com profissionais da área, realizadas 

semanalmente e que objetivam a discussão de temas atuais da área. 

◼ Formas de socialização da produção docente e discente 

O curso segue a linha da universidade recebendo o apoio institucional para participação 

em eventos científicos, para apresentação de trabalhos submetidos e aprovados, embora seja 

insuficiente para o grande número de estudantes interessados em participar dos eventos 

acadêmicos. 

◼  Parcerias com órgãos públicos e privados 

O curso mantém algumas parcerias com órgãos públicos, como: CHESF – Companhia 

Hidrelétrica do Vale do São Francisco; IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis; COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento; 

APEEF – Associação Pernambucana de Engenharia Florestal, CMNE – Comando Militar do 

Nordeste, CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Outras 

universidades como: UFV – Universidade Federal de Viçosa; ESALQ/USP – Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo. Instituições de controle ambiental 

como CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; SECTMA – 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Empresas privadas como Grupo João 

Santos – Votorantim, COPENER, PETROFLEX - Projeto de mata ciliar, arborização do 

Hospital Ulisses Pernambucano, Prefeituras municipais; Carrefour – dia da árvore, CIPAT da 

BASF, MMA, Portela – fábrica de papel e celulose; ONG’s como ARTEVIDA (educação 

ambiental), MMA (Rede de Manejo Florestal da Caatinga, junto a APNE).  

 

5.4.2. Inserção comunitária 

Como inserção comunitária, o curso mantém uma parceria com a Escola Lions de 

Parnamirim, desenvolvendo um projeto de educação ambiental e atualmente desenvolve o 

Projeto Viver o Lions, atendendo as comunidades de Córrego da Fortuna, Sítio dos Pintos e 
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São Braz. Como estratégia de inserção faz-se regularmente a divulgação dos cursos nos 

colégios que ministram o Ensino Médio, tais como: Visão, Contato, Academia Santa 

Gertrudes, em suas feiras de profissões. Ressalte-se, no entanto, que as escolas públicas não 

foram assistidas por esta iniciativa.  Para minimizar esta lacuna, o curso participou da I e II 

Feira de Profissões da UFRPE, cujo objetivo foi justamente levar estas informações sobre os 

cursos para todos os interessados. 

De modo mais sistemático, o curso participa da exposição de animais realizada 

anualmente. Alguns programas, atividades e projetos viabilizam esta inserção: 

◼ Programas – PROGRAMA BIOSFERA – MMA/Banco mundial, coma elaboração do 

Plano de Manejo João Vasconcelos Sobrinho, entregue à Prefeitura de Caruaru, mas 

até o momento não implementado. 

◼ Programa de extensão - EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS 

◼ Projetos em parceria com outras instituições: APNE – Associação Plantas do 

Nordeste; IPA – Instituto Agronômico de Pernambuco. 

 

5.4.3. Estágio Curricular 

Em relação ao Estágio Supervisionado Obrigatório, tem-se a clareza da necessidade de 

uma redefinição dos estágios supervisionados, seja em empresas, seja em instituições da área. 

O estudante do curso de Engenharia Florestal tem a exigência de cumprir uma carga mínima 

de 165 (cento e sessenta e cinco) horas de estágio supervisionado. Atualmente, tem-se a 

atividade de Estágio Supervisionado Obrigatório, a partir do 7º período, onde o aluno tem um 

Orientador na instituição onde o estágio é realizado, acompanhado por um supervisor, que 

deve ser um professor do Curso da UFRPE, e com a entrega de relatório no final das 

atividades. As instituições e empresas listadas no item 5.4.1 mantêm convênio com oferta de 

estágios para os alunos do Curso de Engenharia Florestal. 

Segundo os participantes, há sérios impasses relativos à elaboração dos relatórios de 

estágios, tanto de natureza técnica, quanto ética. Sem generalizações, constata-se que há um 

crescente sentido de desqualificação da situação de estágio, sem que o estudante compreenda 

a dimensão do estágio na sua formação. Para alguns, a atividade é cumprida sem maiores 

investimentos e, para outros, existem tentativas de fraude sob variados formatos. Cabe à 

Coordenação do Curso a função de acompanhar esta atividade desde o seu início, com a 

presença efetiva nos esclarecimentos aos estudantes, pois a Coordenação Geral de Estágio da 

PREG não funciona na captação de estágios. 
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Esta situação deverá ser regularizada nos próximos períodos letivos, quando da entrada 

em vigor da nova Lei de Estágios, Lei nº 11.788/2008, sendo definido pela PREG que o 

Substituto Eventual da Coordenação de cada Curso fica como Supervisor de Estágios, seja o 

Estágio Curricular Obrigatório (ESO) ou Não-obrigatório. 

Proposições: 

• Formação de uma comissão de estudos que possa redefinir convênios, ampliar prazos, 

reformular as estratégias de ação e de intervenção dos futuros profissionais em 

formação.  

• Formação de um Núcleo de Estágios ligado ao Curso ou ao Departamento, que 

articularia os professores para que pudessem orientar mais e buscar novas 

oportunidades para os alunos, constituindo-se como um banco de estágio, a ser 

integrado por um professor e estudantes, se possível, com alunos bolsistas.   

• Ação descentralizada da pró-reitoria de graduação, embora esta continue responsável 

por firmar acordos com empresas públicas e privadas, bem como engajar a 

universidade no acerto desses convênios. 

• Instituir um mural de estágio, para divulgação de todas as oportunidades de estágio 

dentro e fora da UFRPE.  

Quanto às principais atividades a serem desenvolvidas na situação de estágio, cabe à 

Coordenação acompanhar o estágio em suas diferentes fases para que o estudante – futuro 

Engenheiro Florestal seja habilitado para: 

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

• Planejar e executar planos de implantação florestal e recuperação de áreas degradadas;  

• Coordenar o planejamento e a execução de atividades de conservação de ecossistemas 

florestais visando à manutenção da biodiversidade.  

• Administrar, operar e manter sistemas de produção florestal em florestas naturais e 

plantadas.  

• 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.  
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• Coordenar o desenvolvimento de planos de utilização de recursos florestais por 

populações tradicionais.  

• Coordenar sistemas de monitoramento ambiental em áreas florestadas.  

• Coordenar o planejamento e execução de projetos de extensão florestal e educação 

ambiental.  

• 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. 

 

5.4.4. Qualificação docente 

 

O DCFL possui um plano de qualificação docente que objetiva atingir toda a 

complementação da formação dos docentes em cursos de Pós-Graduação, e 

conseqüentemente, uma melhor estrutura de ensino para a Graduação.  A efetivação desta 

proposta foi ampliada para os professores mestres (6), com a implantação do programa de 

doutorado, recém-criado. Com isso, as atividades da Pós-Graduação e da Graduação ganham 

pesquisadores habilitados para o desenvolvimento de pesquisas, bem como o acesso a 

financiamentos e recursos dos agentes financiadores. Percebeu-se que falta espaço para 

discussão pedagógica de professores e professores de contratos temporários. 

Proposições: 

• Inserção de professores em programas de doutoramento em áreas correlatas à 

Engenharia Florestal,  

• Intensificar e divulgar a produção dos docentes doutores como caminho de 

validação do curso e da universidade.  

• Implantar programas de formação continuada de docentes, entendendo-se a 

necessidade de implementar ações em nível de didática, sobre a relação professor-

aluno e nos fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensino e de 

aprendizagem.  

• Garantir a apropriação dos fundamentos da área florestal, junto aos demais 

professores do curso, já que se percebe um grande distanciamento de algumas 

disciplinas e sua contribuição para a formação do engenheiro florestal. Neste 
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sentido, sugere-se que o Departamento de Educação possa articular os demais, 

garantindo a ação pedagógica mais aproximada das tendências pedagógicas atuais.  

• Qualificação dos docentes na dimensão interpessoal, o que tem sido fonte de 

desgastes e dificuldades que já se perenizam. Uma estratégia de superação poderia 

ser a articulação com o núcleo de Psicologia, no sentido de que seja implantado 

um programa de desenvolvimento dos docentes pautado na docência e suas 

implicações nas práticas interativas.  

• Implantação de encontros semestrais, para todos os docentes, abordando temas da 

Prática Pedagógica, e ao mesmo tempo, consolidando os objetivos do Curso.  

O incentivo para implantação destas ações seria desenvolvido junto à administração 

superior para que se possa dar maior suporte a estas questões. 

  

5.5. PROGRAMAS E ATIVIDADES DIDÁTICAS JUNTO AOS DISCENTES  

Os programas e as atividades didáticas desenvolvidas junto aos discentes existem e são 

de qualidade, mas necessitam melhorar ainda mais. Programas como PIBIC, PET, entre 

outros, podem ser ampliados e diversificados. Inclusive, pode-se começar esta re-qualificação 

iniciando com a conscientização dos próprios docentes sobre a necessidade e a importância 

destas ações na formação geral do profissional, seguida do acompanhamento deste 

investimento.  

A respeito da participação dos estudantes na dinâmica do curso compartilha-se da 

importância e do incentivo à atuação do Diretório acadêmico – DA, no entanto, acredita-se 

que este teria como prioridade a participação acadêmica, e não apenas, as atividades políticas, 

o que restringe o espectro de sua atuação. 

No cotidiano institucional, foi levantada pelos professores a ausência do Diretório 

Acadêmico, e ao mesmo tempo, foi discutida pelos estudantes, a estrutura deficitária da 

UFRPE com ausência de espaços físicos e oportunidades para que essa participação possa se 

intensificar. De outra parte, foi contextualizada a vida dos estudantes, como um obstáculo à 

dedicação pretendida, em face de residirem distantes fisicamente do campus.  

 

6. PERFIL DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO(A) 

ENGENHEIRO(A) FLORESTAL 
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A formação profissional se pautará na direção de consolidar o desenvolvimento de 

condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como princípios:  

• o respeito à fauna e à flora;  

• a conservação e/ou 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, ético e criativo;  

• atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício de atividades 

profissionais. 

A formação em Engenharia Florestal permite atuar em empresas privadas, órgãos públicos, e 

também como empresários ou consultor. 

6.1. COMPETÊNCIAS  

• Apresentar autonomia na área de conhecimento e atuação;  

• Acadêmica para realizar estudos de viabilidade técnica e economicamente 

sustentável; 

• Compreensão e atuação na organização e gerenciamento empresarial e comunitário 

implantando ações que envolvam planejamento, projetos e atividades técnico-

administrativas de supervisão, atividades de execução, orientação e fiscalização de 

serviços técnicos e correlatos, coordenação de projetos,  

• Qualificação para prestar assistência, assessoria e consultoria na área florestal; 

• Conhecimentos técnicos para desenvolver padronização, mensuração e controle da 

qualidade relativa aos produtos florestais; 

• Docência no ensino técnico e superior; 

• Desenvolvimento de pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica 

e extensão;  

• Conhecimento e compreensão dos fatores de produção e combiná-los com eficiência 

técnica, econômica e tecnológica; 

• Concepção, projeção e análise de sistemas, produtos e processos; 

• Desenvolvimento de utilização de novas tecnologias; 



 61 

• Atuação em equipes multidisciplinares sabendo interagir com pessoas de diferentes 

grupos sociais e antropológicos.  

• Conhecimento, interação e influência nos processos decisórios de agentes e 

instituições, na gestão de políticas setoriais. 

6.2. HABILIDADES 

▪ gerenciar, operar e manter sistemas e processos; 

▪ intervir nos procedimentos em relação aos ecossistemas florestais e nos 

reflorestamentos, através de métodos de manejo e silvicultura adequados para cada 

situação ecológica, econômica e cultural. 

▪ realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,  

▪ emitir laudo e parecer técnicos; 

▪ utilizar o método científico para a análise e condução dos processos de tomadas de 

decisão dentro dos princípios básicos de sustentabilidade.  

▪ utilizar máquinas e equipamentos nas práticas florestais, dentro dos critérios de 

racionalidade operacional e de baixo impacto sobre o ambiente;  

▪ comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ adotar processos de transformação industrial de recursos de origem florestal, 

associando as propriedades da matéria prima florestal à qualidade dos produtos finais.  

▪ relacionar teoria e prática, adaptar-se de modo inteligente, flexível, crítico e criativo 

às novas situações.  

 

6.3. SISTEMAS AVALIATIVOS 

O curso segue o sistema tradicional de verificação da aprendizagem em curso na 

UFRPE, com a realização de provas objetivas individualizadas, embora já existam iniciativas 

diferenciadas de alguns docentes na perspectiva formativa processual. Pretende-se que a 

avaliação seja processual integrando as atividades de aulas práticas, relatórios de excursões e 

visitas técnicas em grupo, ou seja, a implantação de uma nova cultura avaliativa na qual, 

atividades de socialização das aprendizagens ocorram de forma processual, a partir de estudos 

técnicos pertinentes à área.  

A proposta é de aproveitar mais o ambiente do campus, com a ampliação do número 

de aulas práticas e o desenvolvimento de processos avaliativos sintonizados com estas. Assim, 

a avaliação assume um sentido formativo, incorporando-se à prática pedagógica, aos 
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processos de ensino e aos de aprendizagem. Ainda não se tem um acompanhamento das 

aprendizagens construídas e, sente-se falta da mediação do professor, em relação às 

aprendizagens não construídas, devido à verificação estanque que não oportuniza a re-

elaboração do ensino no sentido da apropriação dos saberes específicos.  

Nem sempre o percurso metodológico, se encaminha para situações didáticas que 

favoreçam ao desenvolvimento de competências e habilidades que são requeridas aos 

profissionais da área. Ainda registra-se a ausência de uma maior articulação entre os saberes e 

as ações, nos quais as relações e nexos sobre uma determinada concepção ou um conjunto de 

conceitos sejam assegurados na aprendizagem.  

Na perspectiva da formação integral, tem-se como prioridade a conjugação de 

competências intelectuais e técnicas, competências comunicativas, competências 

comportamentais e competências políticas. 

Quanto às habilidades, o fazer será aprendido para além das provas e avaliações 

isoladas e fragmentadas. Objetiva-se, progressivamente construir a cultura de: 

• envolvimento em projetos de trabalho com repercussões e impactos na vida 

social;  

• socialização das produções acadêmicas e inserção das tecnologias produzidas na 

vida prática; 

• desenvolvimento da autonomia do estudante;  

• incentivo à auto-avaliação e ao processo de acompanhamento e registro das 

aprendizagens; 

• interatividade e construção da postura profissional. 

A autonomia docente imprime a subjetividade do docente na conclusão das 

disciplinas, todavia devem ser lembrados da formatação acadêmica através de análises 

críticas, relatórios e/ou resenhas, elaborações, papers, ensaios científicos com apresentações 

ou publicações. Na medida do possível, progressivamente que se busque mais visibilidade da 

área profissional, através de mostras, exposições, feiras, excursões, trabalhos de campo, 

seminários ou quaisquer atividades que repercutam socialmente e tragam a aproximação 

concreta do estudante com os seus fazeres e saberes do campo profissional.  

A avaliação qualitativa pressupõe a organização didático-pedagógica do processo de 

formação, mas isto não significa que não se use mais a pontuação quantitativa. Na transição 

de uma prática tradicional, para um processo de acompanhamento é, fundamental que o 
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professorado seja qualificado para que possa analisar a sua intervenção ao detectar falhas, 

lacunas, e/ou necessidade de mudanças nos processos de ensino.  Realiza-se a avaliação 

somativa, no final de um bimestre ou módulo de trabalho, que ao lado da avaliação formativa 

serve de guia para o trabalho docente, de modo a garantir as aprendizagens dos estudantes e a 

inserção de futuros profissionais com uma sólida base de crítica, domínio técnico e 

comprometimento político com a área. 

 

7. ESTRUTURA DE APOIO À FORMAÇÃO 

 

7.1. ESTRUTURA E APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

Na estrutura de apoio à prática pedagógica tem-se alguns pontos intimamente 

relacionados à estrutura da universidade apresentada: ineficiência da comunicação da 

Universidade com a sociedade, faltando uma maior iniciativa de docentes e discentes para 

promover a comunicação externa e interna e usar mais os meios de comunicação (jornais, 

sites, televisão, rádio, entre outros) para promover as idéias desenvolvidas na universidade em 

discussão, bem como prestar serviços que dêem visibilidade social ao trabalho acadêmico. 

Certamente, esse sentido de mais comunicação requer mais compromisso por parte dos 

docentes e discentes. 

No âmbito interno, o Colegiado de Coordenação Didática (CCD) não vem cumprindo, 

satisfatoriamente, seu papel de coordenação didática, muitas vezes cumprindo apenas seu 

papel burocrático, o que ocorre em parte como decorrência da freqüência de suas reuniões que 

é irregular e rara. 

De certa forma, esta fragmentação interna e externa da universidade traduz e reflete a 

estrutura de uma sociedade “apartada” e injusta, em sua convivência passiva com a idéia de 

exclusão social. Em sendo assim, o papel da universidade às vezes se torna “utilitário”, 

sobretudo na busca de financiamentos, que se voltam ao atendimento das demandas 

solicitadas pelo mercado. Por um lado, se tem as limitações no financiamento de projetos, e 

por outro, a lógica do financiamento externo restrita a certas áreas e cursos. 

Tal dinâmica da universidade tem motivado desgaste institucional e os alunos 

disseram perceber desmotivação por parte de muitos professores, alguns destes, inclusive, 

discutem a necessidade de um melhor acompanhamento junto aos docentes, tanto no que se 

refere à presença quanto do desempenho de docentes. A situação é tão crítica que foi sugerida 

a implantação de uma “corregedoria” de acompanhamento ao exercício profissional dos 

professores.  
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Evidentemente, este formato de pouco investimento das políticas públicas, aliada ao 

caráter seletivo e excludente que a universidade vem adotando, estende-se a todos os setores, 

como é o caso da extensão universitária, que nem sequer atende as necessidades da 

universidade, basicamente voltada para uma lógica assistencialista.  

Do ponto de vista da estrutura institucional, apreendeu-se que o formato departamental 

por si só promove a desagregação, pois dificulta o conhecimento e a integração entre os 

cursos e professores. Especificamente, no curso de Engenharia Florestal, esta impede o 

desenvolvimento da “lógica” do curso e prejudica a gestão, diante da pulverização de poderes 

e de responsabilidades. 

 

8. PROJETOS DE PESQUISA EM CURSO 

Título: REDE DE MANEJO FLORESTAL DO NORDESTE 

Participantes: ISABELLE MARIA JACQUELINE MEUNIER 

JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO DA SILVA  

RINALDO CARACIOLO FERREIRA 

TADEU JANKOVSKI 

SILMAR GONZAGA MOLICA  

CARLOS AUGUSTO SAMPAIO RIBEIRO 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: MANEJO FLORESTAL 

Linha de Pesquisa: MANEJO FLORESTAL 

Data de início: 3/1999 

Data prevista de 

conclusão: 
12/2006 

 

Título: Modulo de experimentação florestal para a região do pólo gesseiro de Pernambuco 

Participantes: JOSE ANTONIO ALEIXO DA SILVA 

RINALDO LUIZ CARACIOLO FERREIRA 

ISABELLE MARIA JACQUELINE MEUNIER 

CARLOS AUGUSTO SAMPAIO RIBEIRO 

JOSÉ ALVES TAVARES 

CÍCERO CARLOS RAMOS DE BRITO 

RICARDO LIMA DECOTÉ 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: MANEJO FLORESTAL 

Linha de Pesquisa: Ciências Florestais 

Data de início: 3/2001 

Data prevista de conclusão: 12/2006 

Orgão Financiador: CNPq 

 

Título: Caracterização percepção da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por diferentes 

grupos sócio-culturais de interação 

Participantes: ANA LÍCIA PATRIOTA FELICIANO 

LUIZ CARLOS MARANGON 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
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Linha de Pesquisa: Caracterização ambiental 

Data de início: 7/2003 

Data prevista de 

conclusão: 
12/2007 

 

Título: Regeneração natural de espécies florestais nativas do estado de Pernambuco – 

Brasil 

Participantes: LUIZ CARLOS MARANGON 

ANA LÍCIA PATRIOTA FELICIANO 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: DENDROLOGIA 

Linha de Pesquisa: Regeneração natural 

Data de início: 7/2003 

Data prevista de 

conclusão: 
7/2007 

    

 

Título: Regeneração Natural de Espécies Florestais Nativas do Estado de Pernambuco-

Brasil 

Participantes: LUIZ CARLOS MARANGON 

ANA LICIA PATRIOTA FELICIANO 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: DENDROLOGIA 

Linha de Pesquisa: Ecologia e Conservação de Ecossistemas Florestais 

Data de início: 8/2003 

Data prevista de 

conclusão: 
7/2007 

    

 

Projetos de Pesquisa iniciados no ano de 2004  

Título: Estudo da Diversidade Genética e do Sistema Reprodutivo da Cajazeira (Spondias 

mombim L.) na Zona da Mata de Pernambuco 

Participantes:  

SILMAR GONZAGA MOLICA 

Área: GENÉTICA 

Subárea: GENÉTICA VEGETAL 

Linha de Pesquisa: Recursos Genéticos 

Data de início: 1/2004 

Data prevista de 

conclusão: 
4/2006 

Orgão Financiador: Facepe 

 

Título: Utilização de recursos forrageiros estratégicos para o semi-árido de Pernambuco 

Participantes: MERCIA VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS 

Francisco Fernando ramos de carvalho 

Angela Maria Vieira Batista 

Adriana Guim 

Mário de Andrade Lira 

Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira 

Maria Eunice de Queiroz 

Gladston Rafael de Arruda Santos 

Iderval Farias 

Área: ZOOTECNIA 
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Subárea: PASTAGEM E FORRAGICULTURA 

Linha de Pesquisa: Avaliação e Manejo de Forrageiras  

Data de início: 4/2004 

Data prevista de conclusão: 12/2006 

Orgão Financiador: CNPq 

    

 

Título: Avaliação dos impactos ambientais e socioeconômicos do manejo florestal da caatinga em 

pequenas e medias propriedades rurais na região do sertão do Moxotó, Pernambuco  

Participantes: ISABELLE MARIA JAQUELINE MEUNIER 

JOSÉ DE LIMA ALBUQUERQUE 

RINALDO LUIZ CARACIOLO FERREIRA 

JOSÉ SERAFIM FEITOSA FERRAZ 

ÂNGELA MARIA DE MIRANDA FREITAS 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: MANEJO FLORESTAL 

Linha de Pesquisa: Manejo florestal 

Data de início: 6/2004 

Data prevista de 

conclusão: 
12/2006 

Orgão Financiador: Ministério do Meio Ambiente da Bélgica 

    

 

Título: Estudo Florístico, Fitossociológico e da Regeneração Natural de um Fragmento de 

Mata Atlântica no Estado de Pernambuco 

Participantes: LÚCIA DE FÁTIMA DE CARVALHO CHAVES 

ANA LÍCIA PATRIOTA FELICIANO 

ÂNGELA MARIA DE MIRANDA FREITAS 

PAULO ROBERTO C. DE SOUSA JÚNIOR 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: CONSERVAÇÃO DE ÁREAS SILVESTRES 

Linha de Pesquisa: Ecologia e Conservação de Ecossistemas Florestais 

Data de início: 6/2004 

Data prevista de 

conclusão: 
2/2006 

    

 

Título: Atividade da Biomassa Microbiana e Diversidade de Micorrizas e Rizóbios de uma Área 

de Floresta Atlântica em Regeneração em Pernambuco  

Participantes: LÚCIA DE FÁTIMA DE CARVALHO CHAVES 

NEWTON STAMFORD 

CAROLINA ETIENE 

EMILE SUZE DA PAZ SANTOS 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: CONSERVAÇÃO DE ÁREAS SILVESTRES 

Linha de Pesquisa: Ecologia e Conservação de Ecossistemas Florestais 

Data de início: 6/2004 

Data prevista de 

conclusão: 
2/2006 
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Título: Estudo de Capacidade de Carga Turística em Áreas Protegidas no Estado de 

Pernambuco 

Participantes: ANA LICIA PATRIOTA FELICIANO 

Evandro Dionísio da Silva 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Linha de Pesquisa: Planejamento e Análise Ambiental 

Data de início: 8/2004 

Data prevista de 

conclusão: 
7/2006 

    

 

Título: Regeneração natural de espécies arbóreas em fragmento de floresta estacional 

semidecidual no município de Catende, Pernambuco  

Participantes: WEGLIANE CAMPELO DA SILVA 

LUIZ CARLOS MARANGON 

RINALDO LUIZ CARACIOLO FERREIRA 

ANA LÍCIA PATRIOTA FELICIANO 

Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

Subárea: DENDROLOGIA 

Linha de Pesquisa: Regeneração natural 

Data de início: 10/2004 

Data prevista de 

conclusão: 
2/2006 

    

 

 

9. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

Na construção do projeto, participaram representantes dos diferentes segmentos que 

compõem o curso: docentes, discentes e técnicos da instituição; representantes da comunidade 

acadêmica com a participação de professores de outros cursos, representantes dos diversos 

departamentos Acadêmicos da UFRPE, detentores de disciplinas que são ministradas no 

Curso de Engenharia Florestal, além de representantes da sociedade civil.  

Foram realizadas diferentes etapas:  

• um seminário introdutório de sensibilização e de mapeamento diagnóstico da realidade 

do curso;  

• 12 oficinas de trabalho discutindo em cada uma delas temáticas distintas, como a 

missão social do curso, a organização e o funcionamento didático-pedagógico, as 

linhas da estrutura curricular, as atividades de pesquisa e de extensão;  

• 04 oficinas de trabalho por área para análise e reestruturação curricular;  

• e uma plenária final de validação na qual de forma ampliada foi discutida e legitimada 

a produção dessa comissão. 
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Sublinhamos que, além das contribuições e propostas discutidas em plenária, o 

documento recebeu considerações e sugestões individuais dos diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica, de forma não presencial, via e-mail. 

O documento aqui apresentado pretende instrumentalizar as tomadas de decisão e 

definir o norte da prática pedagógica, e espera-se que o movimento vivido de discussão, ao 

longo desta construção, possa desencadear um processo mais amplo e permanente de 

interlocução sobre o curso e a profissão. A proposta continuará aberta à reflexão, sendo 

reelaborada na prática desenvolvida, e permanentemente enriquecida e refinada pelos 

diferentes segmentos sociais que se identifiquem com a formação e o exercício dos 

engenheiros florestais e queiram contribuir nessa construção.  

 

10. BIBLIOGRAFIA 
 

FERREIRA, R.L.C.; MOLICA, S.G. Curso de Engenharia Florestal. Manual de 

orientação. Recife, 1992. 

 

MEC. Diretrizes Curriculares Curso de Engenharia Florestal. MEC, DF, 2006.  

 

MACEDO, J. H.; MACHADO, S. A Engenharia Florestal da Universidade Federal do 

Paraná: História e evolução da primeira do Brasil. Curitiba, 2003. 

 

MEUNIER, I.M.J.. Avaliação curricular do curso de Engenharia Florestal da UFRPE: 

Um projeto em construção. Recife, Mimeo, 1999. 

 

----------------------. 30 anos de Engenharia Florestal na UFRPE. Subsídios da Palestra, 

UFRPE, 2005. 

 

----------------------. Iniciação à Engenharia Florestal, 1999. (Apontamentos de aula). 

 

UFPE. Plano de Manejo – Parque Natural Municipal João Vasconcelos Sobrinho. UFPE, 

2003. 

 

STRUMINSKY, E. O que é Engenharia Florestal. Coleção primeiros passos. ED, Brasiliense, SP, 1993. 


