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HISTÓRICO 

HISTÓRICO DA UNESP 

 

O Estado de São Paulo, no período de 1950 e 1970, fundou os Institutos Isolados de Ensino 

Superior, no interior paulista; oriundo de uma demanda do crescimento urbano e econômico que levou a 

uma grande necessidade de profissionais especializados. Dentre estes Institutos, a Faculdade de Ciências 

Médicas e Biológicas de Botucatu – FCMBB foi criada em 1962, no município de Botucatu, tendo suas 

atividades iniciadas em 1963, com os Cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Biologia. Em 1965, o 

Curso de Agronomia passa a integrar a FCMBB. 

Diante da necessidade de uma gestão, que padronizasse a administração dos Institutos Isolados, 

distribuídos pelo Estado de São Paulo, aliada a reforma universitária de 1968 e as manifestações 

estudantis da época levaram a novas diretrizes políticas educacionais, transformando os Institutos 

Isolados em Universidades, substituição das cátedras por departamentos, criação de vestibulares para 

seleção dos ingressantes além, das licenciaturas de menor duração.  

A criação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, numa 

configuração multi-campi, foi a solução encontrada para a gestão que padronizasse os institutos isolados, 

distribuídos pelo Estado de São Paulo, sendo efetivada pela Lei Estadual n° 952, de 30 de janeiro de 1976. 

Atualmente, a UNESP tem trabalhado para manter o equilíbrio e a comunicação entre as 

instâncias administrativas locais com a central. É uma universidade que preserva em seu perfil 

institucional, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, além de cuidar da 

autonomia e da liberdade acadêmica. 

Esta articulação tem garantido sua presença no cenário social, apesar das transformações 

culturais da sociedade da informação e da dominação midiática que influenciam a produção e 

disseminação do conhecimento. A UNESP tem como missão “formar indivíduos críticos e reflexivos, 

dotados de cultura e conhecimento científico e tecnológico, que possam contribuir para o progresso 

material e cultural do País e superar os grandes dilemas econômicos, políticos, sociais, culturais” (PDI, 

2009). 

Compreender as transformações pelas quais a sociedade passa, sob o ponto de vista acadêmico, 

e mantendo-se fiel a sua missão de universidade, a UNESP, atenta as mudanças paradigmáticas em curso 

no terreno educacional, científico, artístico e cultural, vislumbra horizontes interdisciplinares e 

transdisciplinares em seu seio. 
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HISTÓRICO DA FCA 

 

A Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu, foi criada juntamente com a 

Universidade Estadual Paulista – UNESP pela Lei Estadual n° 952, de 30 de janeiro de 1976, a partir da 

estrutura do Curso Superior em Agronomia. Este havia sido instituído em 1965, fazendo parte da então 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB), criada pela Lei n° 6860, de 22 de julho 

de 1962, sendo o segundo do gênero instalado no Estado de São Paulo. 

Com a inauguração da Fazenda Experimental Lageado, em 11 de setembro de 1981, a FCA e a 

maioria das disciplinas profissionalizantes passaram a ser ministradas em instalações próprias. 

O curso de Engenharia Florestal foi criado na Faculdade de Ciências Agronômicas através da 

Resolução UNESP 41, de O8 de junho de 1987, publicada no Diário Oficial do Estado de 09 de junho de 

1987. Em 1988 o curso foi iniciado na FCA aproveitando as potencialidades regionais e atendendo às 

necessidades nacionais. 

 

 

 

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

 

HISTÓRICO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

 

O Brasil pode ser definido como o país das florestas. Cerca de 5 milhões de km² (64% de seu 

território) ainda são ocupados por formações florestais diversas, que representam 1/3 das florestas 

tropicais do planeta e nada menos que 20% de toda a biodiversidade mundial. Além disso, estima-se a 

superfície de florestas como algo em torno de 6,4 milhões de hectares, com um dos mais altos índices de 

produtividade no mundo. A despeito disso, o Brasil ainda é o campeão mundial de destruição de seu 

patrimônio florestal. Neste contexto, o profissional que está apto a vencer o desafio de conciliar, de forma 

sustentável, a produção, manejo, conservação e proteção de bens e serviços, tangíveis e intangíveis, de 

florestas nativas e plantadas, com a conservação ambiental é o Engenheiro Florestal. 

Portanto, a Engenharia Florestal pode ser definida como a ciência que trata do ordenamento 

científico das florestas para a produção contínua de bens e serviços, procurando sistematizar 
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conhecimentos aplicáveis ao manejo, à utilização e à proteção dos recursos florestais, de modo a obter os 

maiores benefícios para a coletividade, com o mínimo de impacto ao ambiente. É uma carreira bastante 

tradicional, tendo se desenvolvido na Europa no século XVIII. 

No Brasil, por razões históricas e políticas, o surgimento da Engenharia Florestal foi inicialmente 

desvinculado da questão ambiental. A primeira escola foi implantada na década de 60, no município de 

Viçosa (MG), sendo fortemente voltada para a formação de profissionais que atendessem o mercado 

profissional das indústrias de base florestal em expansão, principalmente do setor de celulose e papel. 

Isto porque, este segmento econômico foi um dos contemplados durante a fase de 

desenvolvimento econômico do país à época denominada “Processo de Substituição de Importações”. 

Nesta época, ainda, foram introduzidos diversos instrumentos de política florestal como, por 

exemplo, o Código Florestal de 1965 que previa, dentre outros estímulos ao setor florestal, a aplicação 

dos Incentivos Fiscais, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, no reflorestamento de povoamentos 

florestais exóticos para fins industriais. 

A política de incentivos fiscais da época contribuiu muito para uma forte expansão do setor 

florestal no Brasil, levando a um grande desenvolvimento científico e tecnológico da silvicultura intensiva, 

voltada para o plantio de espécies de rápido crescimento (principalmente eucaliptos e pinus). 

Isto proporcionou que o Brasil assumisse uma posição de ponta no mundo tanto em área 

reflorestada como em produtividade, com a produção de conhecimentos técnicos, científicos e 

tecnológicos inovadores que posicionaram o país na liderança do setor florestal mundial. 

Como resultado, as escolas de Engenharia Florestal que se desenvolveram na época tinham um 

grande enfoque na silvicultura e manejo dos reflorestamentos comerciais. 

Na década de 80, todavia, este primeiro modelo florestal se esgotou devido, principalmente à 

extinção da política de incentivos fiscais para reflorestamento. 

Nesta mesma época, contudo, em razão de fortes pressões da opinião pública mundial, a 

preocupação com a questão ambiental surgiu e, evidentemente, em razão do destaque brasileiro tanto no 

setor florestal quanto em termos de seus recursos naturais, foi incorporada dentro da filosofia dos cursos 

de Engenharia Florestal no país e passou a nortear a profissão do Engenheiro Florestal dentro de um foco 

conservacionista e de sustentabilidade. 

O Curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, Campus de 

Botucatu, criado em 1988 teve seu currículo inicial construído a partir do estudo de outros vigentes das 

principais Universidades do país e atendendo aos requisitos exigidos à época pelo Ministério da Educação 

e do Desporto. As justificativas para sua criação foram embasadas em dois fortes argumentos. 

O primeiro argumento foi respaldado na vocação florestal da região, em que um percentual 

significativo de sua área é coberto com florestas plantadas por empresas do setor florestal brasileiro que 
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contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico não só regional como, também, 

nacional. 

O segundo argumento foi o aproveitamento da infraestrutura existente no Instituto de 

Biociências da UNESP, localizado em Rubião Júnior, que é responsável pelo oferecimento de disciplinas 

básicas oferecidas para diversos cursos do Campus de Botucatu.  

Da mesma forma, seriam aproveitadas também as disciplinas aplicadas dos diversos 

departamentos do Curso de Agronomia, já existente da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, 

localizada na fazenda Lageado. 

Nesta mesma época, ademais, a FCA já englobava a Fazenda Lageado e a Fazenda Edgárdia, com 

sua biodiversidade própria, distribuída em diversas paisagens, enriquecendo o curso de Engenharia 

Florestal, ora em criação. 

OBJETIVO DO CURSO 

 

O objetivo do curso de Engenharia Florestal da FCA da 

UNESP é propiciar uma formação equilibrada, do ponto de vista 

social, econômica e ambiental, entre todas as áreas de atuação 

profissional, nos campos da produção florestal, tecnologia de 

produtos florestais, gestão e conservação dos recursos naturais. 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 

Para a implantação do curso de Engenharia Florestal houve a contração de docentes nos anos de 

1988 e 1989, graduados preferencialmente em Engenharia Florestal, se possível com mestrado em suas 

áreas de especialização, de diferentes instituições de ensino superior do Brasil. Além disto, alguns 

profissionais já tinham experiência em Empresas Florestais Privadas, Institutos de Pesquisa Florestal, ou 

mesmo docência, em outras faculdades. 

O Departamento de Ciências Florestais foi criado em 1991 por meio da alocação de três docentes 

específicos da área de silvicultura do Departamento de Agricultura e Melhoramento Vegetal, 

complementado com a contratação de mais nove docentes, de distintas áreas profissionais específicas do 

curso. 

Os demais departamentos da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) também contrataram 

docentes com o propósito de atender a criação do Curso de Engenharia Florestal (um no Departamento 

de Agricultura e Melhoramento Vegetal, dois no Departamento de Defesa Fitossanitária, um no 

Departamento de Solos, dois no Departamento de Economia e Sociologia Rural e dois no Departamento 

de Engenharia Rural). 
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Esta estratégia de contratação docente em distintos departamentos da FCA facilitou 

politicamente, à época, a criação do Curso de Engenharia Florestal. Desta forma os docentes da área 

florestal ficaram voltados para os propósitos específicos de cada departamento. Esta característica se 

apresenta como realidade do Curso de Engenharia Florestal até os dias de hoje. 

Os docentes foram contratados para a graduação, montagem e aparelhamento de laboratórios 

de pesquisa; posteriormente deveriam se capacitar e se aprimorar por meio de cursos de doutorado em 

suas áreas de especialização. A maioria do corpo docente cursou doutorado no período de 1990 a 1997, 

em tempo parcial, em função de compromissos com disciplinas e projetos de pesquisa e extensão na FCA. 

Alguns docentes realizaram doutorado com afastamento integral no exterior, após negociações nos seus 

departamentos, pois não tinham substitutos. Outros que não conseguiram o afastamento integral 

acabaram por se desligar da FCA. 

A obtenção do título de doutorado facilitou a atividade docente, como a aprovação de projetos 

junto às agências de fomento. Entretanto, em função da inexistência de um curso de pós-graduação na 

área florestal levou os recém-doutores da área florestal a se credenciarem em cursos de pós-graduação já 

existentes na Faculdade de Ciências Agronômicas e no Instituto de Biociências, campus de Botucatu e em 

outras instituições. 

Um grupo de docentes da área florestal, preocupados com esta situação, começou a estudar a 

criação de um curso de pós-graduação em Engenharia Florestal no período de 1998 a 1999, mas devido à 

reestruturação departamental da FCA, o processo só veio a se concretizar em 2006, com a primeira turma 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal iniciando em 2007. 

A partir de 2010, a UNESP, por intermédio da Assessoria de Relações Externas (Arex) da UNESP, 

foi implantada uma nova política na área de cooperação internacional e promoção do intercâmbio 

cultural e científico com instituições públicas e privadas de ensino superior estrangeiras. Dentro deste 

escopo, com a edição da Resolução UNESP n. 18 de 30 de março de 2010
1
, bem como, Resolução UNESP 

n. 19, de 30 de março de 2010
2
, discentes e docentes do Setor de Ciências Florestais começaram a 

elaborar e implantar um programa de internacionalização. Com respeito particularmente aos docentes do 

Curso de Engenharia Florestal, diversos estágio de pós-doutoramento no exterior, com a contratação de 

professores bolsistas para assumirem as disciplinas, ampliando relações técnicas e cientificas e 

repercussão na graduação e pós-graduação. Com respeito aos discentes, diversos intercâmbios com 

instituições estrangeiras e programas governamentais de apoio à internacionalização começaram a ser 

desenvolvidos (como, por exemplo, Ciência Sem Fronteiras e Santiago de Compostela, na Espanha). 

 

                                                                 
1 Dispõe sobre o Programa de intercâmbio de Alunos de Graduação e estabelece normas para o reconhecimento de atividades 
acadêmicas desenvolvidas em instituições estrangeiras de ensino superior conveniadas ou não com a UNESP. 
 
2 Dispõe sobre os trâmites e condições necessários à atribuição de Duplos Diplomas de graduação pela UNESP e por Instituições de 
Ensino Superior Estrangeira. 
 



11 
 

REESTRUTURAÇÃO DEPARTAMENTAL NA FCA 

 

A Faculdade de 

Ciências Agronômicas, 

atendendo orientação da 

Reitoria, realizou 

processo de 

reestruturação 

departamental em janeiro de 2000, com o objetivo de adequar 

um número mínimo de docentes e redução de despesas nos departamentos. Nesta reestruturação, os 

Departamentos de Ciências Florestais, de Ciências Ambientais e de Ciência do Solo se uniram e formaram 

o Departamento de Recursos Naturais.  

Assim, o processo de reestruturação departamental ocorrido na FCA acarretou a redução de oito 

para quatro do número de departamentos. Assim, os Departamentos de Agricultura e Melhoramento 

Vegetal, Defesa Fitossanitária e Horticultura originaram o Departamento de Produção Vegetal; o 

Departamento de Economia e Sociologia Rural e as áreas de Tecnologia Vegetal e Animal originaram o 

Departamento de Gestão e Tecnologia Industrial e o Departamento de Engenharia Rural permaneceu 

inalterado. 

Esta reestruturação departamental fragilizou as atividades administrativas dos departamentos, 

que diminuíram sua representatividade nos órgãos colegiados (Congregação; Conselhos de 

Departamento; Comissões de Ensino, Pesquisa e Extensão; Conselho de Curso entre outros). 

A reestruturação diminuiu a participação dos docentes do Departamento de Ciências Florestais 

no Conselho Departamental, deixando de existir um núcleo de importantes discussões acerca do curso, 

além da diminuição de representatividade no Conselho de Curso. 

 

REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 

 

A primeira reestruturação do Curso de Engenharia Florestal ocorreu em 1999, ou seja, depois de 

dez anos da sua criação. No entanto, durante este tempo, vários estudos sobre as alterações que 

deveriam ser efetuadas já vinham sendo conduzidos pelo Conselho do Curso desde 1994. As principais 

alterações implantadas desta época são as seguintes: 

 Inserção de disciplinas optativas na grade curricular para propiciar aos alunos maior 

especialização nas várias áreas da Ciência Florestal. 
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 Mudanças na seriação das disciplinas dispondo preferencialmente as disciplinas básicas 

profissionalizantes a partir do terceiro semestre. 

 Alteração da nomenclatura e do conteúdo de algumas disciplinas visando maior abrangência. 

 Redução da carga horária de algumas disciplinas. A carga horária total do curso era muita 

elevada. 

 Alteração do conteúdo programático de algumas disciplinas, de forma a evitar sombreamentos. 

 Aumento do número de vagas de 20 para 30 alunos. A partir de 2001, o número de vagas foi 

elevado para 40 e permanece até hoje. 

 Implantação, no calendário escolar, para os discentes de todos os anos, das quartas-feiras para a 

realização de atividades extras curriculares (estágios, cursos, palestras, simpósio, atividades 

culturais, estudos dirigidos, excursões e outras). Nestas quartas-feiras não há aulas de disciplinas 

obrigatórias e optativas. 

A segunda reestruturação do Curso de Engenharia Florestal foi implantada em 2008 visando 

atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Engenharia Florestal (Resolução n° 3, de 2 de 

fevereiro de 2006). As principais alterações implantadas são as seguintes: 

 Criação, eliminação ou adequação de algumas disciplinas visando atender novos conteúdos 

programáticos. 

 Implantação de atividades complementares, com a atribuição de créditos (projetos de Iniciação 

Científica, publicação de trabalhos, participação em cursos, estágios extracurriculares, disciplinas 

optativas, dentre outras). 

 Implantação do Trabalho de Curso (Trabalho Original de Pesquisa, Projeto em Engenharia 

Florestal ou Revisão Bibliográfica). 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL  

 
 

O Curso de Pós-Graduação em Ciência Florestal que se pretendia implantar em 2000 não foi 

concretizado no recém-criado Departamento de Recursos Naturais, pois este almejava uma pós-

graduação mais ampla em Recursos Naturais. 

Desta forma, um grupo de docentes da área florestal, com forte incentivo da pró-reitoria de pós-

graduação, conseguiu implantar em 2006 a pós-graduação em Ciência Florestal na Faculdade de Ciências 

Agronômica, vinculada ao Departamento de Recursos Naturais. 

A pós-graduação em Ciências Florestais, como é sobejamente sabida, é estratégico dentro de 

uma política de fortalecimento do Curso de Graduação em Engenharia Florestal. 
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Deve ser relatado que o Curso de Pós-Graduação em Ciência Florestal levou muito tempo para 

ser implantado na Faculdade de Ciências Agronômicas, aproximadamente 18 anos, em relação à criação 

do curso de graduação em Engenharia Florestal. 

O curso iniciou em bases reduzidas, com conceito 4 da CAPES. Entretanto, vem se desenvolvendo 

com o passar dos anos, tanto em termos da participação de docentes quanto de alunos. Conta, 

atualmente, com um reforço de docentes de universidades americanas, instituto de pesquisa francês e 

indiano, dentre outros. 

Como era esperado, o reflexo no curso de graduação em Engenharia Florestal começou a ser 

observado em diversas facetas (participação de discentes em pesquisas, captação de recursos financeiros 

para apoio de projetos, aparelhamento dos laboratórios, incorporação de novos conhecimentos às 

disciplinas, etc.). 

 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO EDUCATIVO 

 

O ENGENHEIRO FLORESTAL DO SÉCULO XXI 

 

As novas configurações do mundo do trabalho demandam profissionais mais críticos em relação 

ao conhecimento e à Ciência, de forma que os mesmos possam ser aplicados nos contextos da realidade 

social que exige integração entre os saberes acadêmicos, profissionais e dos ambientes naturais e 

artificiais. 

Diante do exposto e em consonância com as Diretrizes Curriculares como, também, a 

aproximação com o sistema CONFEA/CREA; com as Associações Profissionais e Entidades de Classe e 

demais instituições públicas e privadas, todas representativas das demandas florestais e ambientais da 

sociedade, a formação acadêmica do engenheiro florestal da FCA deverá aproximar e integrar as 

informações científicas e tecnológicas ao mundo do trabalho de forma que o conhecimento esteja 

interligado e se comunicando permanentemente com a sociedade. 

 

A ENGENHARIA FLORESTAL DA FCA ATUALMENTE 

 

O Engenheiro Florestal atualmente formado pela FCA tem uma sólida formação técnica e 

acadêmica que atende demandas do mercado de trabalho de áreas específicas da produção florestal 
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(papel e celulose; tecnologia da madeira; implantação, condução, exploração e transporte de madeira de 

florestas plantadas, melhoramento genético, por exemplo), bem como da proteção ambiental 

(recuperação de áreas degradadas, conservação dos solos, manejo de bacias hidrográficas, dentre outras).  

Durante a sua formação, o discente deste curso é incentivado a se aperfeiçoar, aprimorar e se 

especializar no Setor de Ciências Florestais. A atual estrutura curricular necessita, ainda, durante o 

processo da formação acadêmica se tornar interdisciplinar visando possibilidades do amplo espectro 

profissional da Engenharia Florestal. Os Engenheiros Florestais formados atualmente pela FCA estão 

ocupando e correspondendo satisfatoriamente às principais demandas do mercado de trabalho não 

somente regional como, também, nacional, de uma maneira relativamente diferenciada daqueles 

formados em instituições de ensino superior público e privada congênere. 

A atuação profissional dos Engenheiros Florestais formados pela FCA tem atendido e exercido, 

preponderantemente, as atividades profissionais do mundo de trabalho. Entretanto, há demanda de 

profissionais que pesquisem inovações tecnológicas e científicas para auxiliar o processo de 

desenvolvimento da área como docentes e ou pesquisadores. 

 

HORIZONTES DA ENGENHARIA FLORESTAL NA FCA 

 

A FCA pretende traçar e implantar novas diretrizes em seu planejamento educativo visando uma 

formação interdisciplinar no curso de graduação em Engenharia Florestal, imprescindível aos novos 

profissionais do século XXI. 

Neste sentido, o Engenheiro Florestal do século XXI formado pela FCA objetivará, dentro do 

processo de formação acadêmica, munir-se de instrumentos políticos que o auxiliem a, com respeito ao 

uso de recursos naturais para fins de produção florestal e proteção ambiental, reforçando valores de uma 

sociedade justa, equitativa, harmoniosa e em equilíbrio com o meio ambiente. 

 

FUTURAS INICIATIVAS DA ENGENHARIA FLORESTAL DA FCA  

 

Durante o processo de formação acadêmica, a aproximação entre os docentes e discentes às 

instituições públicas e privadas do ambiente do trabalho deverá ser contemplada na estrutura curricular. 

Devem ser ampliadas as possibilidades de atividades extracurriculares e complementares tais como 

estágios nas Fazendas Experimentais da FCA, participação em projetos, atividades e cursos de extensão 

universitária, estágios no exterior e etc. 
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Integrar e aproximar os departamentos da FCA e demais unidades de ensino da UNESP do 

Campus de Botucatu/SP, envolvidos na formação acadêmica do Engenheiro Florestal. 

Integrar e aproximar docentes e discentes do curso de Engenharia Florestal da FCA à instituições 

de ensino superior, públicas e privadas, de campos de saberes correlatos, tais como, Biologia, Engenharia 

Ambiental, Medicina Veterinária, Engenharia Civil, entre outras. 

Implantar, organizar, ordenar e racionalizar uma agenda de trabalho, de maneira com que os 

futuros Engenheiros Florestais da FCA possam dar conta, adequadamente, de todos os compromissos e 

atividades durante o período de tempo planejado para o processo de sua formação acadêmica. 

Propiciar uma visão e uma formação acadêmica flexível do futuro Engenheiro Florestal da FCA no 

que concerne à estrutura curricular, propiciando na abordagem teórica e prática, sua inserção de forma 

efetiva no ambiente do trabalho. 

Criação e implantação de eventos envolvendo docentes, discentes e segmentos representativos 

da sociedade com o fim de discutir e propor, revendo as articulações necessárias para serem 

concretizadas as iniciativas futuras para o curso de graduação em Engenharia Florestal da FCA. 

 

PROPOSTA  DE AÇÃO 

METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO 

 

Segundo a LDB (Lei 9.394/96) no que se refere ao ensino superior, intitula-se “Da Educação 

Superior”, portanto em atenção a essa orientação consideramos que metodologia da educação superior é 

mais ampla e apropriada do que metodologia de ensino (transmissão de conteúdos), concordando com 

Castanho (2008) a respeito deste termo. Nesse sentido, o compromisso dessa unidade/instituição busca 

superar os condicionantes atuais da realidade ao proporcionar espaços didáticos que se efetivem no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

A FCA e seus docentes inovam buscando gerar conhecimentos que auxilie o aperfeiçoamento dos 

profissionais da área. Mesmo com toda a ampliação de atividades que foram assumidas, a comunidade 

sempre primou pela dedicação à educação dos futuros profissionais do curso de graduação de Engenharia 

Florestal. Os alunos vivenciam o ensino, a pesquisa e a extensão no ambiente das fazendas Lageado, 

Edgárdia e São Manuel. 

O ambiente acadêmico desta unidade, mesmo com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

que se ampliam a cada ano, estão atentos às influências sociais, econômicas e culturais, rompendo 

barreiras e abrindo fronteiras nas diversas áreas do saber florestal para o aperfeiçoamento profissional 

dos engenheiros florestais responsáveis pelas interrelações com a biosfera e as causas e conseqüências 
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das alterações dos padrões normais dessa organização bem como deve conhecer profundamente o 

ecossistema florestal. 

As atividades desenvolvidas devem colaborar para o ensino e aprendizagem de seus docentes e 

discentes, as quais permanecem em constante atenção e avaliação, oferecendo e viabilizando as 

condições necessárias às suas práticas pedagógicas, promovendo a multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade em seus diversos ambientes pedagógicos como, por exemplo, os laboratórios, as 

fazendas e salas de aula, que contribuem para a eficiência e aquisição do conhecimento de seus sujeitos. 

A responsabilidade em manter o padrão e a estrutura desse modelo de ensino tem sido exercida 

não só com esforços da unidade, mas com recursos que a PROGRAD - UNESP tem enviado a todas as 

unidades por meio do programa de melhoria da qualidade de ensino. A FCA, de forma transparente, 

contempla e decide coletivamente como utilizar esses recursos para a melhoria do ensino de graduação. 

São recursos que auxiliam diretamente o ensino e as atividades de extensão integradas às 

atividades curriculares dos alunos, contribuindo para uma formação profissional adequada diante das 

transformações sociais que implicam mudanças de paradigmas que requerem que os ambientes de ensino 

estejam adequados para os novos contextos de ensino e aprendizagem em coerência com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a área de Engenharia Florestal (MEC - CNE/CES 11/2002). Uma vez que a 

unidade tem conseguido oferecer condições estruturais para um ensino de qualidade, seus docentes 

tentam encontrar espaços de diálogo para entender as mudanças que afetam suas práticas pedagógicas. 

Devido a mudanças decorrentes da globalização, da revolução tecnológica e das formas de 

conhecimento ampliadas pelas redes informáticas, mas também devido às novas atribuições propostas 

para os engenheiros florestais pelo sistema dos Conselhos Federal de Engenharia e Agronomia e Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CONFEA/CREA, a FCA começou uma fase de discussões sobre o 

rumo e a pertinência da atuação profissional do engenheiro florestal. Estas discussões têm sido 

estimuladas igualmente pela percepção dos docentes sobre a atuação de seus discentes, que têm 

adentrado o espaço universitário com dinâmicas de interação e aquisição dos conhecimentos diferentes 

das formas tradicionalmente praticadas, e igualmente, por identificarem as dificuldades que têm de 

trabalhar a quantidade de informações disponibilizadas e de administrar o tempo requerido para a 

apreensão da teoria necessária a prática profissional.  

O curso de graduação em Engenharia Florestal possui alunos oriundos de cidades do interior e 

alguns de outros estados, entretanto de forma generalizada a nova geração de jovens (millennials) é, 

atualmente, uma preocupação de como trabalhar o ensino e a aprendizagem dos mesmos para a 

efetivação dos conhecimentos imprescindíveis de sua formação profissional. 

Para realizar este processo de reflexão, que guarda consonância com o proposto no PDI da 

UNESP, a FCA, por meio de seus docentes, criou e mantém em sua unidade um serviço de assessoria 

pedagógica para auxiliar os docentes que têm assumido o desafio de inovar as práticas pedagógicas, ao 

implementar mudanças paradigmáticas que influenciam diretamente o seu agir pedagógico; além disto, 



17 
 

os docentes têm participado das oficinas de estudos oferecidos pelo Núcleo de Estudos e Práticas 

Pedagógicas – NEPP da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD da UNESP. 

As oficinas oferecem momentos de discussão e reflexão sobre metodologias de ensino superior, 

relações interpessoais e métodos de avaliação para auxiliar os docentes nesse novo momento de ensino e 

aprendizagem, que demandam docentes envolvidos em suas práticas pedagógicas para consolidar e 

assegurar um ensino de qualidade e, consequentemente, garantir profissionais críticos e reflexivos em 

suas áreas de atuação seja como engenheiros florestais ou pesquisadores na área florestal, os novos 

horizontes necessitam de profissionais que saibam interpretar e agir nesse novo mundo repleto de 

incertezas, inclusive do conhecimento, conforme metas estabelecidas no PDI da UNESP (UNESP, 2009). 

Nesse sentido, os docentes refletindo sobre as práticas pedagógicas utilizadas no ambiente de 

ensino perceberam que estavam em dissonância no processo do ensino e a aprendizagem realizados. A 

busca de novas metodologias de ensino culminou com a criação da SEPP – Semana de Estudos e Práticas 

Pedagógicas, na qual os alunos com seus professores vivenciam metodologias de ensino ativas. Tem sido 

utilizada a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP. Nos últimos dois anos, essa 

metodologia tem orientado projetos desenvolvidos junto às Secretarias do Município de Botucatu e a 

FATEC, que possibilita o encontro da sociedade com os acadêmicos para desenvolvimento de suas 

capacidades e habilidades ao planejar, aplicar conhecimentos e resolver os problemas originados da 

comunidade local, ou seja, os alunos são levados a situações reais, para que os mesmos possam 

sistematizar e comunicar aos diferentes segmentos sociais implicados da área do saber, respondendo à 

sociedade de maneira crítica e fundamentada pelo conhecimento científico, propondo formas para a 

superação da realidade investigada, em síntese, trabalhando o ensino, a pesquisa e a extensão 

integralmente. 

O envolvimento da comunidade acadêmica nessa semana de integração responde ao Plano de 

Desenvolvimento da Instituição - PDI e às diretrizes curriculares nacionais em seus objetivos gerais e 

específicos, que por meio de um processo de autocrítica, está produzindo e transmitindo o conhecimento 

e articulando suas atividades de ensino, pesquisa e extensão às demandas sociais. Entretanto, percebe-se 

que o envolvimento da comunidade acadêmica no ambiente da FCA, apesar de esforços hercúleos de seus 

diretores ao defender o ensino de graduação, vem sentindo a pressão da demanda por maior 

produtividade científica, reduzindo a dedicação dos docentes às atividades ligadas ao ensino de 

graduação. 

A FCA atenta, às novas orientações do MEC por meio das diretrizes curriculares e do PDI da 

universidade, tem promovido discussões em seu ambiente acadêmico, reuniões entre os docentes e 

discentes da unidade para refletir o perfil do profissional que será formado nos próximos anos, sob sua 

responsabilidade institucional. É salutar ressaltar que os docentes e discentes cada vez mais têm se 

preocupado com a formação profissional e têm promovido mesas redondas, com a participação de 

docentes, para entender os rumos que vem tomando a universidade, dentre os quais podemos salientar o  
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simpósio "O profissional do séc. XXI e a Universidade", proferida por Luiz Bevilacqua, Professor Emérito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e a palestra "Recursos Humanos e Agronegócio: a evolução 

do perfil profissional", proferida pelo professor Mário Otávio Batalha, da Universidade Federal de São 

Carlos. 

A FCA de Botucatu, plena da responsabilidade que é educar e formar o profissional da área das 

agrárias se propõe constantemente a redimensionar seus objetivos, suas perspectivas de ação e formas 

de atuação em constante diálogo com a sociedade brasileira. Nesta unidade também se encontra uma 

preocupação assente no processo de avaliação em todos os sentidos vivenciados dentro do seu ambiente. 

Seja no que se refere à avaliação docente como proposta de diagnosticar no ambiente acadêmico os 

problemas que devem ser superados, bem como das formas tradicionalmente utilizadas para avaliação 

dos alunos por meio das disciplinas; os professores da FCA vêm buscando se apropriar de conhecimentos 

e novas metodologias de avaliação para confrontar esses processos, que sentem se resumir à simples 

processos de verificação e não propriamente de avaliação. 

Desta forma, no curso de graduação de Engenharia Florestal, a metodologia de educação 

superior está embasada no principio de que o ensino e aprendizagem devem ser direcionados num 

processo dialético, possibilitando a construção coletiva do conhecimento em atividades de ensino com 

pesquisa e extensão, ensino por projetos, aulas teóricas expositivas e dialógicas, aulas demonstrativas e 

interativas nas práticas laboratoriais, aulas práticas de campo e visitas técnicas, onde todos os sujeitos 

assumem o papel de sujeitos-parceiros, proporcionando a construção de cidadania por meio de uma 

formação profissional qualificada e atualizada. 
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DIDÁTICA 

 

AULA TEÓRICA 

 

A aula teórica é o momento onde o professor 

faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do 

conteúdo de sua especialidade e especificidade 

disciplinar de forma que o discente passe do momento 

sincrético inicial da informação ao sintético quando 

consegue apreender o conhecimento. 

 As aulas predominantemente expositivas são 

ministradas aos alunos e em diversos momentos 

propõem-se aulas expositivas dialógicas, 

proporcionando um momento dialético. Esse método pressupõe o intercâmbio de conhecimentos e 

experiências, propiciando um ambiente de ensino onde o aluno reelabora seus conhecimentos se 

apropriando das informações que se traduzem em conhecimentos. 

 Além de se utilizar de forma adequada da aula teórica tradicional, os docentes, têm 

experimentado outras metodologias de ensino intermediadas nas aulas teóricas, como por exemplo, 

discussões em grupo, seminários, estudos dirigidos, aprendizado baseado em projetos (ABP), entre 

outras. Ressaltando que as metodologias utilizadas estão ao serviço do processo de ensino e 

aprendizagem como elemento componente do processo pedagógico. 

 

AULA PRÁTICA E DEMONSTRATIVA 

 

As aulas práticas são realizadas em laboratórios, fazendas e áreas externas – setor público e 

privado, organizações não governamentais dentre outras onde são apresentadas de forma demonstrativa 

e interativa. Os discentes participam inicialmente das aulas demonstrativas, pois a atividade prática exige 

procedimentos que por vezes perpassam por rotinas, essenciais para a obtenção de resultados, ao mesmo 

tempo em que interagem com o docente. 

A aula prática, realizada por meio da demonstração e interação, compreende a preparação 

(passos do processo), realização (utilização dos equipamentos) e a avaliação (apropriação dos 
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procedimentos). Nessa aula, o professor demonstra os procedimentos de forma que os alunos possam 

observar, questionar e avaliar os processos utilizados facilitando a aprendizagem de longo prazo.  

 

AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO 

 

Diversas disciplinas ministram aulas práticas em laboratórios, sempre tendo o docente como 

responsável. Neste contexto os alunos consolidam a teoria aprendida nas salas de aula interligando os 

conhecimentos teóricos às práticas realizadas. 

 

AULAS PRÁTICAS DE CAMPO 

 

Estas atividades são realizadas, durante o 

semestre, nas fazendas experimentais da FCA e/ou em 

propriedades florestais da região, no intuito de viabilizar o 

contato do aluno com a realidade florestal. Neste cenário 

o aluno tem a oportunidade de vivenciar a abordagem 

interdisciplinar dos problemas cotidianos (sociais, 

econômicos, ambientais na produção florestal e 

conservação dos recursos naturais) no meio rural e urbano, tendo os docentes como facilitadores do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR, INTERDISCIPLINAR E TRANSDISCIPLINAR 

 

SEMANA DE ESTUDOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – SEPP 

 

A Semana de Estudos e Práticas Pedagógicas - SEPP foi criada pelos Conselhos de Cursos de 

Engenharia Florestal e Agronomia, por professores e assessoria pedagógica da FCA, unidade participante 

das oficinas pedagógicas do Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas da PROGRAD – NEPP da UNESP. 

A proposta da semana vem ao encontro das discussões sobre as práticas pedagógicas vivenciadas 

pelos professores, que vislumbram novas formas de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido as oficinas 
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pedagógicas ofereceram referenciais para a mudança de postura diante dos dilemas contemporâneos que 

permeiam as atividades pedagógicas vivenciadas pelos docentes de Engenharia Florestal da FCA - UNESP. 

A escolha da metodologia para ser desenvolvida na SEPP de 2011 e 

de 2012 foi Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP. Foram realizadas 

reuniões com os conselhos de cursos para apresentação da metodologia 

com diversos segmentos sociais – Prefeitura do Município, Secretarias da 

Agricultura, Meio Ambiente e Educação; CATI, SENAC e FATEC que 

trouxeram e apresentaram temas que pudessem ser desenvolvidos pelos 

professores juntamente aos alunos utilizando a referida metodologia, 

demonstrando a integração dos saberes apreendidos na universidade e as demandas sociais dos setores 

supracitados, de forma a construir a capacidade crítica dos alunos perante os problemas a serem 

investigados.  

A metodologia ABP- aprendizagem baseada em projetos, responde às Diretrizes Curriculares do 

MEC que se assente na importância de educar profissionais que atuem criticamente e criativamente, 

identificando e buscando soluções para os problemas investigados, de forma a explorar integralmente o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  

A primeira semana aconteceu em maio de 2011 e contou com a presença de 78% dos 653 alunos 

de graduação, 23% dos 87 docentes ativos e a assessora pedagógica da FCA, no qual se dividiram para 

orientar um total de quarenta e seis grupos com vinte e dois temas ligados a área agroflorestal. 

Mantendo o calendário, a SEPP de 2012 também ocorreu no mês de maio, tivemos a participação 

de 55% dos 681 alunos de graduação, e com 30% dos 87 docentes ativos. O evento contou com 29 

projetos ligados à área agro-florestal. A semana, ainda incorporou uma nova forma de participação, na 

qual os alunos se inscreveram nos projetos que gostariam de participar, além disto, a participação de 40 

alunos da pós-graduação auxiliando os professores e aprendendo a metodologia, sendo vista como de 

suma importância no processo de sua formação como futuros docentes e pesquisadores. 

A SEPP se apresenta como inovação no 

ensino e aprendizagem na área das agrárias, e 

coloca a comunidade acadêmica a refletir sobre as 

práticas vivenciadas, subsidiando a discussão do 

seu projeto político pedagógico. Faz, hoje, parte do 

calendário escolar, sendo um espaço para estudar e 

propor metodologias que atendam a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, metas do PDI da universidade. 

A SEPP foi um desafio para a comunidade acadêmica da FCA e do curso de Engenharia Florestal, 

avalia-se a necessidade de se trabalhar para termos mais docentes e discentes participando além da 
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importância de se investir mais na preparação pedagógica dos professores para a mudança paradigmática 

que se insere neste novo contexto de ensino e aprendizagem. 

 

SÍTIO MODELO 

 

O Sítio Modelo ocupa uma área de aproximadamente 20 hectares, 

próxima à central de salas de aula, para sua implantação.  

O objetivo principal do Sítio Modelo FCA é ter dentro da Unidade 

Universitária um modelo de exploração sustentável voltado à agricultura 

familiar, como espaço de capacitação, treinamento e desenvolvimento de 

tecnologias para pequenos produtores rurais e assentados. 

Dentre os demais objetivos podem ser mencionados: i) realização de atividades de extensão de 

diferentes áreas de conhecimento da FCA; ii) atividades de ensino e treinamento de estudantes dos 

cursos de graduação e pós-graduação da UNESP e de demais instituições públicas ou privadas de ensino 

superior, técnico, médio ou fundamental, com respeito a currículos e temas relacionados às áreas afins da 

FCA – UNESP; e iii) realização de pesquisas científicas e tecnológicas relacionadas ao projeto Sítio Modelo. 

 Os discentes do curso de Engenharia Florestal vêm desenvolvendo atividades complementares 

relacionadas, neste instante, à adequação da área aos ditames legais no que diz respeito às áreas de 

preservação permanente, bem como ao planejamento da implantação, condução, manejo, exploração e 

processamento de produtos florestais madeireiros e não madeireiros com vistas à geração e agregação de 

renda aos agricultores familiares da região da Área de Proteção Ambiental de Botucatu. 

 Há também, por parte dos alunos de Engenharia Florestal, o desenvolvimento de atividades de 

Educação Ambiental. Tais atividades se relacionam com o Projeto Trilha. 

 

CURSO PRÉ-VESTIBULAR DA FCA 

 

O Cursinho da FCA existe na cidade de Botucatu desde 1999 e conta com a colaboração 

voluntária de alunos e docentes da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP. O Cursinho da FCA 

conta com o apoio da FEPAF (Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais) e da PROEX (Pró-

Reitoria de Extensão), tendo a participação de professores e alunos do curso de Engenharia Florestal na 

coordenação e nas aulas. 
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AVALIAÇÃO 

 

O Conselho de Curso trabalhará no sentido de implantar os procedimentos de acompanhamento 

e avaliação propostos pela instituição e tentará incorporar novos métodos avaliativos. 

Este processo será intencional e sistemático a partir de elaborações e realizações de experiências 

pedagógicas que acompanhem e avaliem a aquisição de conteúdos conceituais (conhecimento de fatos, 

fenômenos, conceitos, princípios, leis, saberes, ideias, imagens, esquemas, informações), procedimentais 

(domínio de habilidades, competências, aptidões, procedimentos, destrezas, capacidades, método de 

pesquisa, desenvolvimento de operações mentais, hábitos de estudo) e atitudinais (envolvimento, 

interesses, atitude, postura, valores, posicionamento, convicções, preocupações, normas, regras, 

vontades). 

Desta forma, o trabalho será construído levando em conta que o acompanhamento terá a função 

diagnóstica, reguladora, previsora, retroalimentadora e controladora, sempre objetivando no processo 

educacional a aquisição dos conceitos interdisciplinares e transdisciplinares da ciência crítica. 

 

AVALIAÇÃO DO ENSINO 

 

A avaliação do ensino será realizada através do desempenho dos discentes, pares e todos que 

participam do processo de ensino e aprendizagem. A pretensão de utilizar os conceitos interdisciplinares e 

transdisciplinares no contexto do ensino e da aprendizagem evidenciará a retroalimentação será 

permanente e contínua, para que o docente possa superar as dificuldades possíveis de comunicação. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Ao determinar o acompanhamento e o processo educacional como meio da efetivação das 

aprendizagens dos Engenheiros Florestais, a avaliação se realizará a partir da sugestão de Lenoir (2009) na 

qual se encontra três dimensões da interdisciplinaridade, sendo: interdisciplinaridade curricular, 

interdisciplinaridade didática e interdisciplinaridade pedagógica. 

O Conselho de Curso por meio da utilização da interdisciplinaridade curricular ocorrerá pelo: 

 

Estabelecimento – após análise sistemática de programa de estudos, particularmente 

sobre certos parâmetros (o lugar e a função de diferentes matérias – sua razão de ser 
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-, estrutura taxionômica, seus objetos de estudo e de aprendizagem, suas tentativas 

de aprendizagem etc.) – de ligações de interdependência, de convergência e de 

complementaridade entre as diferentes matérias escolares que formam o percurso 

de uma ordem de ensino ministrado. (2009, p.57) 

 

Este trabalho fará com que o curso seja estruturado de forma a excluir tendências dominantes 

disciplinares; sendo articuladas todas as disciplinas que são essenciais para a formação do profissional 

supracitado. A definição desta articulação promoverá a interdependência dos integrantes do Conselho de 

Curso, dos docentes responsáveis pelas disciplinas que trabalharão na segunda dimensão proposta de 

interdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade didática se caracteriza por: 

 

Suas dimensões conceituais e antecipativas, e trata da planificação, da organização e 

da avaliação da intervenção educativa. Assegurando uma função mediadora entre os 

planos curriculares e pedagógicos, a interdisciplinaridade didática leva em conta a 

estruturação curricular para estabelecer preliminarmente seu caráter 

interdisciplinar, tendo por objetivo a articulação dos conhecimentos a serem 

ensinados e sua inserção nas situações de aprendizagem. (2009, p.58) 

 

A interdisciplinaridade didática é a dimensão que fará a mediação com as outras dimensões, 

fortalecendo e identificando os processos de integração das mesmas. Pois é na dimensão da 

interdisciplinaridade pedagógica que se caracteriza a: 

 

Atualização em sala de aula da interdisciplinaridade didática. Ela assegura, na prática, 

a colocação de um modelo ou de modelos didáticos interdisciplinares inseridos em 

situações concretas [...]. [...] essa atividade prática não pode se efetuar sem levar em 

conta um conjunto de variáveis que agem e interagem na dinâmica de uma situação 

de ensino – real aprendizagem. Dessa maneira, vêm interferir e afetar a situação 

didática interdisciplinar, entre outros, os aspectos ligados à gestão de classe e ao 

contexto no qual se desenvolve o ato profissional de ensino, mas também as 

situações de conflitos tanto internos como externos à sala de aula, tendo, por 

exemplo, o estado psicológico dos alunos, suas concepções cognitivas e seus projetos 

pessoais, o estado psicológico do educador e suas próprias visões. (Lenoir, p. 57-58) 
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Desse modo, o trabalho interdisciplinar será interdependente em seus movimentos de tal forma 

que tenderá em muitos aspectos a se tornar transdisciplinar, entendendo que o ensino e a aprendizagem 

ocorrem e são assimiladas de formas diferentes por todos os partícipes desse processo. 

O Conselho de Curso e representantes também promoverão semanas de integração acadêmica e 

semanas de práticas intensivas para que os alunos tenham oportunidades de experiências práticas. 

Os discentes do curso também terão a oportunidade de desenvolver atividades em parceria com 

empresas, laboratórios e institutos que trabalhem com Biotecnologia durante a própria aprendizagem. 

Esta nova postura é designada de conhecimento pluriversitário (Santos, 2008, p. 41) na qual:  

 

O conhecimento pluriversitário é um conhecimento contextual na medida em que o 

princípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada. Como 

essa aplicação ocorre extra-muros, a iniciativa da formulação dos problemas que se 

pretende resolver e a determinação dos critérios da relevância destes é o resultado 

de uma partilha entre pesquisadores e utilizadores. É um conhecimento 

transdisciplinar que, pela sua própria contextualização, obriga a um diálogo ou 

confronto com outros tipos de conhecimento, o que o torna internamente mais 

heterogêneo e mais adequado a ser produzido em sistemas abertos menos perenes e 

de organização menos rígida e hierárquica. 

 

O acompanhamento se realizará também por tutores que orientarão seus alunos a fazerem 

relatórios técnicos; seminários; discussões de casos; aplicação de aprendizagens por evidências, por 

problemas e por projetos; utilização de metodologias ativas que proporcionem avaliações contínuas e 

formativas. 

O aproveitamento escolar segue as normas da PROGRAD, entretanto o objetivo é estabelecer 

gradualmente mudanças em relação às formas avaliativas vigentes as quais são consideradas obsoletas 

devido às orientações do MEC, que privilegiam uma abordagem pedagógica centrada no aluno e na 

transdisciplinaridade, ou seja, auxiliar o discente a desenvolver suas competências e habilidades dando-

lhe os instrumentos para que ocorra a superação. 

Nessa perspectiva, Luckesi (2005, p.56) tem sido uma referência quando diz que  

 

“trabalhar com avaliação significa investir no processo, garantindo resultados 

satisfatórios. Diferente de trabalhar com exames, ideário a partir dos quais 

esperamos resultados satisfatórios”.  
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A avaliação é desenhada e planejada tendo em vista o perfil profissional e as competências e 

habilidades que os alunos deverão adquirir durante a graduação. Essa aquisição embasada em critérios 

estabelecidos pelo Conselho se fará nos níveis disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. No 

nível disciplinar as avaliações terão critério definidos pelo professor; no nível interdisciplinar as avaliações 

serão feitas em conjunto pelos professores responsáveis pelas disciplinas do semestre vigente e no plano 

transdisciplinar as avaliações serão feitas por meio das metodologias ativas das quais os alunos 

perceberão a relevância dos conhecimentos adquiridos e colocados em práticas. Desta forma, acredita-se 

que o aluno participará de todo o processo de avaliação, inclusive tendo a oportunidade de se auto-

avaliar e manifestar como adquire seus conhecimentos tornando-se responsável por todo o processo de 

sua formação. 

Tanto o acompanhamento quanto as avaliações permitirão ao docente e ao discente feedback 

contínuo, favorecendo a melhoria do ensino e da aprendizagem vivenciada dentro do universo 

acadêmico. Essa forma de avaliação propicia o que Masetto (2009, p. 185) demonstra sobre o significado 

de avaliar: 

 

 

O processo de avaliação é contínuo, oferece feedback para todas as atividades 

realizadas. Ele existe para ajudar o aluno a aprender e não para detectar o que o 

aluno não sabe, muito menos está voltado para descobrir o que o aluno não sabe a 

fim de reprová-lo. [...] nesse sistema a motivação pela aprendizagem é contínua, 

porque existem sempre os colegas e o coordenador esperando pelo estudo ou pela 

pesquisa realizada individualmente para que a discussão se realize com proveito e a 

aprendizagem seja conseguida por todo o grupo. 

 

O desafio em promover estas mudanças dependerá de estratégias de todas as instâncias da 

UNESP. Portanto, o Conselho de Curso terá como diretriz permanente promover atividades junto ao NEPP 

– PROGRAD para que todas as ações decorrentes do trabalho de ensino e aprendizagem sob a ótica da 

interdisciplinaridade e da avaliação contínua auxiliem as reflexões que promovam o perfil profissional 

proposto pela instituição mantedora do curso. 
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PROFISSIONAL 

 

PERFIL DO ENGENHEIRO FLORESTAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS 

 

A Engenharia Florestal, como a ciência que trata do ordenamento científico das florestas para a 

produção contínua de bens e serviços, procura sistematizar conhecimentos aplicáveis ao manejo, ao uso e 

à proteção dos recursos florestais, de modo a obter os maiores benefícios para a coletividade, com o 

mínimo de impacto ao ambiente. 

A FCA deve primar-se pela formação de profissionais competentes e responsáveis, que 

contribuam efetivamente para o desenvolvimento de suas áreas de atuação, assim como para a melhoria 

da qualidade de vida da sociedade. Para tanto, deve garantir um programa de atividades curriculares e 

extracurriculares que promova uma formação crítica e sólida, capacitando o futuro profissional das 

habilitações previstas por lei e em consonância com o mundo de trabalho. 

Dessa forma, o Engenheiro Florestal formado na FCA deverá, como premissa, conhecer 

profundamente o ecossistema florestal, suas inter-relações com a biosfera, e as causas e conseqüências 

das alterações dos padrões normais dessa organização. 

Sua formação deverá permitir uma atuação profissional de amplo espectro, que compreenda 

atividades como a operacionalização planejada da floresta, visando sua conservação e preservação, a 

extração e uso racional dos produtos florestais, a recuperação de áreas degradadas ou devastadas, bem 

como a conscientização da sociedade quanto à necessidade de uma convivência harmoniosa com esses 

recursos, tanto no meio rural como no meio urbano. 

O Engenheiro Florestal formado pela FCA deverá ter uma visão ecossistêmica enxergando o 

homem como membro e cidadão pleno da comunidade biótica, desenvolvendo valores como 

conservação, cooperação, parceria, buscando a sustentabilidade dos sistemas florestais. 

Criatividade, pensamento crítico, consciência das interligações, pensamento independente, 

bons sentimentos e valores éticos são características desejáveis ao Engenheiro Florestal formado pela 

FCA. 
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

O Engenheiro Florestal da FCA deverá adquirir as competências e habilidades consoantes 

estabelecidas pela Resolução n. 3, de 02 de fevereiro de 2006, da Câmara de Educação Superior, do 

Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, quais sejam: 

 

a) estudar a viabilidade técnica e econômica, planejar, projetar, especificar, supervisionar, 
coordenar e orientar tecnicamente; 

b) realizar assistência, assessoria e consultoria; 

c) dirigir empresas, executar e fiscalizar serviços técnicos correlatos; 

d) realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos; 

e) desempenhar cargo e função técnica; 

f) promover a padronização, mensuração e controle de qualidade; 

g) atuar em atividades docentes no ensino técnico profissional, ensino superior, pesquisa, 
análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e extensão; 

h) conhecer e compreender os fatores de produção e combiná-los com eficiência técnica e 
econômica; 

i) aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos; 

j) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

k) identificar problemas e propor soluções; 

l) desenvolver, e utilizar novas tecnologias; 

m) gerenciar, operar e manter sistemas e processos; 

n) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

o) atuar em equipes multidisciplinares; 

p) avaliar o impacto das atividades profissionais nos contextos social, ambiental e econômico; 

q) conhecer e atuar em mercados do complexo agroindustrial e de agronegócio; 

r) compreender e atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário; 

s) atuar com espírito empreendedor; 

t) conhecer, interagir e influenciar nos processos decisórios de agentes e instituições, na gestão 
de políticas setoriais. 
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Esperam-se, ainda, as seguintes competências e habilidades profissionais específicas: 

 Desempenhar cargo ou função técnica na implantação, tratos culturais, colheita, 

armazenamento, transporte e logística de culturas florestais. 

 Planejar, executar e coordenar projetos de implantação de viveiros florestais, manejo florestal, 

defesa fitossanitária e melhoramento florestal. 

 Projetar e executar análises de recursos florestais através de mensuração e amostragem. 

 Planejar e coordenar o correto manejo, recuperação e conservação do solo, do ar e dos recursos 

hídricos. 

 Promover o uso tecnológico racional, integrado e sustentável dos recursos naturais, de maneira 

geral e, em especial, dos recursos florestais. 

 Planejar e conduzir pequenas construções rurais, estradas e instalações complementares para 

fins silviculturais. 

 Planejar e controlar a implantação, operação, manutenção, reparos e desenvolvimentos de 

máquinas e equipamento utilizados na área florestais. 

 Planejar e executar projetos de abastecimento de indústrias que processam matéria prima 

florestal. 

 Desempenhar cargo ou função técnica em indústrias de base florestal nas áreas de controle de 

qualidade, pesquisa e desenvolvimento, e assistência técnica aos produtos produzidos com 

matéria prima florestal. 

 Colaborar no desenvolvimento tecnológico de processamentos industriais de matéria prima 

florestal em produtos. 

 Coordenar e executar projetos de conservação de ecossistemas florestais visando manter a 

biodiversidade. 

 Desenvolver e executar recuperação de áreas florestais degradadas. 

 Desenvolver sistemas agro-silvo-pastoris. 

 Elaborar e executar projetos de extensão florestal e educação ambiental. 

 Planejar e executar manejo de bacias hidrográficas. 

 Administrar parques e reservas florestais. 

 Realizar manejo de flora e fauna silvestre. 

 Propor políticas públicas para o uso e conservação dos ecossistemas florestais. 

 Realizar laudos, perícias e pareceres técnicos nas diversas áreas da Ciência Florestal. 

 Gerenciar empresas florestais e políticas setoriais. 

 Exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no Ensino Superior e Técnico Profissional. 
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CURRÍCULO 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

O curso de graduação em Engenharia Florestal da FCA-UNESP almeja realizar uma formação 

profissional para atuarem, de maneira crítica e ética, nas diversas áreas da Ciência Florestal, sendo 

principalmente na formação o manejo e exploração de povoamentos florestais, tecnologia e utilização de 

produtos florestais, manejo de bacias hidrográficas, manejo e conservação da fauna e áreas silvestres, 

proteção florestal, política, legislação e economia florestal. O curso fornecerá sólida base de 

conhecimentos em Ciência Florestal considerando os aspectos econômicos, ambientais, culturais e 

políticos do Brasil e no mundo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O aluno do curso de graduação em Engenharia Florestal da FCA-UNESP deve adquirir e 

desenvolver ao longo do curso: 

 

 Sólida formação científica em Ciência Florestal e as disciplinas das ciências biológicas, exatas e 

humanas inerentes para o exercício da profissão Engenheiro Florestal. 

 Informação e Conhecimento dos ecossistemas florestais, suas interrelações com a biosfera, 

causas e conseqüências das alterações dos padrões normais dessa organização. 

 Capacidade crítica e criativa de analisar problemas e propor solução nas diferentes fases do 

processo de produção, industrialização e comercialização de produtos florestais. 

 Conhecimento dos processos de transformação industrial dos recursos florestais, relacionando 

características e propriedades da matéria prima florestal com a qualidade do produto final. 

 Amplo conhecimento dos diferentes processos de produção florestal, considerando seus 

aspectos econômicos, ambientais, sociais, culturais e políticos. 

 Capacidade de adaptação às novas tecnologias da área florestal. 

 Aptidão para atividades ligadas ao meio rural. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

O mapa conceitual do curso de Engenharia Florestal foi concebido tendo como eixo central o 

tema da Sustentabilidade. A partir disto, três eixos foram estruturados: Conservação, Utilização e 

Florestas e Sociedade.  

Com respeito ao eixo Conservação as disciplinas afins foram distribuídas em torno dos temas 

Estrutura e Função do Ecossistema Florestal. 

No que se referem ao eixo Utilização as disciplinas correlatas distribuem-se ao redor dos temas 

Produção Florestal e Produtos Florestais. 

Por fim o eixo Florestas e Sociedade têm disciplinas distribuídas nos temas Qualidade de Vida e 

Instituição Social.  

O mapa conceitual da Engenharia Florestal está apresentado na figura a seguir. 



32 
 

 



33 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Engenharia 

Florestal (Resolução N
o
 3, de 2 de fevereiro de 2006). Os conteúdos curriculares estão distribuídos em três 

núcleos integrados, conforme artigo 7 desta resolução: núcleo de conteúdos básicos, núcleo de conteúdos 

básicos essenciais e núcleo de conteúdos específicos. A Tabela 9 mostra as exigências regimentais do 

curso de Engenharia Florestal da FCA – UNESP. 

ATIVIDADES CRÉDITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Núcleo de conteúdos básicos (disciplinas obrigatórias) 62 930 

Núcleo de conteúdos profissionais essenciais (disciplinas obrigatórias) 161 2415 

Atividades Complementares:   

Núcleo de conteúdos profissionais específicos (disciplinas optativas) 10 150 

Demais atividades complementares 20 300 

Trabalho de Curso 8 120 

Estágio supervisionado em Engenharia Florestal 32 480 

TOTAL 293 4395 

Prazo mínimo para integralização curricular 5 anos 

Prazo máximo para integralização curricular 8 anos 

Limite máximo de carga horária semanal 40 horas 

Limite máximo de carga horária diária 8 horas 

 

VAGAS E PERÍODO 

 

O curso de Engenharia Florestal é integral, sendo oferecidas 40 vagas anualmente. Há a 

possibilidade de transferência de alunos oriundos de outras instituições públicas e privadas desde que 

haja vagas nas respectivas turmas dos anos ofertados, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Conselho de Curso de Graduação. O discente poderá concluir o curso no período compreendido entre 

cinco a oito anos. 
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RELAÇÃO CANDIDATO/VAGAS NA UNESP 

 

A VUNESP – Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista é o órgão responsável 

pelo planejamento, organização e execução do vestibular para os cursos de graduação da UNESP 

(http://www.unesp.com.br). Anualmente é emitido um relatório demonstrativo que elenca a relação 

candidato/vaga que serve como um parâmetro da importância do curso no mundo do trabalho. 

A Tabela abaixo mostra a relação candidato/vaga no vestibular do curso de Engenharia Florestal 

nos últimos seis anos. 

 

Ano Número de vagas Candidatos inscritos 
Proporção 

Candidato/Vaga 

2005 40 373 9,3 

2006 40 451 11,3 

2007 40 353 8,8 

2008 40 445 11,1 

2009 40 402 10,1 

2010 40 365 9,1 

Tabela de Relação candidato/vaga no vestibular do curso de Engenharia Florestal 

 

CONTEÚDO DISCIPLINAR 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

Encontram-se relacionadas abaixo as disciplinas obrigatórias do curso de Engenharia Florestal da 

FCA – UNESP em ordem cronológica. Posteriormente as ementas e docentes responsáveis das disciplinas 

obrigatórias do curso. 

 

 

http://www.unesp.com.br/
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1
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Biologia Celular 2 30 

Desenho Técnico 2 30 

Ecologia Geral 2 30 

Fundamentos de Sociologia 2 30 

Introdução à Engenharia Florestal 2 30 

Introdução à Informática 2 30 

Matemática I 4 60 

Morfologia Vegetal 4 60 

Química Geral 4 60 

Zoologia Geral 4 60 

Subtotal 28 420 

2
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Estatística e Experimentação 4 60 

Física 4 60 

Genética Geral 4 60 

Geologia Geral e Mineralogia 4 60 

Matemática II 2 30 

Meteorologia e Climatologia 4 60 

Química Analítica 4 60 

Sistemática Vegetal 4 60 

Subtotal 30 450 

3
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Anatomia da Madeira 3 45 

Bioquímica Vegetal 4 60 

Dendrologia 3 45 

Filosofia e Metodologia da Ciência 2 30 

Fundamentos de Economia 2 30 
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Fundamentos de Hidráulica, Irrigação e Drenagem 4 60 

Motores e Máquinas 4 60 

Solos 4 60 

Topografia 4 60 

Subtotal 30 450 

4
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Biologia, Produção e Tecnologia de Sementes Florestais 4 60 

Ecologia Florestal 3 45 

Economia e Mercado Florestal 2 30 

Fertilidade do Solo 3 45 

Fisiologia de Plantas Florestais 4 60 

Fotogrametria e Fotointerpretação 2 30 

Informática Aplicada 2 30 

Materiais de Construção e Sistemas Construtivos 2 30 

Microbiologia 4 60 

Química da Madeira 4 60 

Subtotal 30 450 

5
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Dendrometria 3 45 

Entomologia e Parasitologia Florestal 4 60 

Fertilizantes e Corretivos 3 45 

Incêndios Florestais 2 30 

Métodos de Melhoramento de Plantas 3 45 

Nutrição Mineral de Plantas 2 30 

Planejamento Ambiental 2 30 

Política e Legislação Florestal 2 30 

Propriedades Físicas da Madeira 2 30 

Viveiros Florestais 3 45 
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Subtotal 26 390 

6
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Biologia e Controle de Plantas Daninhas 2 30 

Inventário Florestal 3 45 

Mecanização Florestal 2 30 

Patologia Florestal 4 60 

Propriedades Mecânicas da Madeira e Fundamentos das 
Estruturas de Madeira 

4 60 

Silvicultura 3 45 

Uso, Manejo e Conservação do Solo 3 45 

Subtotal 21 315 

7
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Ambiente, Desenvolvimento e Extensão 3 45 

Marketing e Mercados Florestais 2 30 

Melhoramento de Espécies Florestais 3 45 

Pragas Florestais e Métodos de Controle 3 45 

Processamento Mecânico da Madeira 4 60 

Qualidade da Madeira 2 30 

Recursos Químicos Florestais 4 60 

Silvicultura Tropical 4 60 

Subtotal 25 375 

8
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Administração e Planejamento Florestal 4 60 

Manejo de Áreas Silvestres 4 60 

Manejo Florestal 4 60 

Painéis de Madeira 3 45 

Recursos Energéticos Florestais 4 60 

Secagem da Madeira 3 45 
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Subtotal 22 330 

9
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Colheita e Transporte de Madeira 3 45 

Manejo de Bacias Hidrográficas 3 45 

Perícias e Avaliações Aplicadas a Imóveis Rurais 3 45 

Preservação da Madeira 2 30 

Trabalho de Curso 8 120 

Subtotal 19 285 

10
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Estágio Supervisionado em Engenharia Florestal 40 480 

Subtotal 40 480 

 

DISCIPLINAS E EMENTAS 

 

Abaixo se encontram as ementas e docentes responsáveis das disciplinas obrigatórias do curso de 

Engenharia Florestal da FCA – UNESP em ordem cronológica. 

 

Biologia Celular (30h) 

1
o
 semestre 

Prof. Dr. Edmir Daniel Carvalho 

Depto de Morfologia - IB 

Bases evolutivas, morfologias e moleculares da constituição celular; Formação e armazenamento de 

energia; Troca entre a célula e o meio, digestão intracelular; Processos de movimentação celular; 

Armazenamento e transmissão da informação genética; Processo de síntese e secreção celular; Divisão 

celular; Mecanismos de regulação da atividade celular. 

Desenho Técnico (30h) 

1
o
 semestre 

Prof. Dr. Adriano W. Ballarin 

Prof. Dr. Odivaldo J. Seraphim 

Profa. Dra. Silvia Regina Lucas de Souza 

Depto de Engenharia Rural - FCA 
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Introdução ao desenho técnico; Representação de forma e dimensão; Convenções e Normatização, 

Elaboração e interpretação de desenhos técnicos; Computação gráfica aplicada ao desenho técnico. 

Ecologia Geral (30h) 

1
o
 semestre 

Prof. Dr. Sílvio Carlos Santos Nagy 

Prof. Dr. Alcides Lopes Leão 

Prof. Dr. Isaac Stringueta Machado 

Depto de Recursos Naturais - FCA 

Conceituação em Ecologia. O ecossistema. O Agroecossistema. Energia nos sistemas ecológicos. Ciclagem 

de nutrientes nos ecossistemas. Sucessão ecológica e estratégia do desenvolvimento de ecossistemas. 

Fatores limitantes e condições de existência como fatores reguladores. Flutuações cíclicas de população. 

Estrutura das populações. Ação dependente e independente da densidade no controle de populações. 

Interações entre espécies (Estudo de Comunidades). Descrição dos principais tipos de ecossistemas da 

biosfera. Modelos Ecológicos. 

Fundamentos de Sociologia (30h) 

1
o
 semestre 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 

Depto. de Gestão e Tecnologia Agroindustrial - FCA 

Ciências sociais; cultura; instituição social; estrutura social; mercado; Estado, associação; políticas 

públicas. 

Introdução à Engenharia Florestal (30h) 

1
o
 semester 

Prof. Dr. Valdemir Antônio Rodrigues 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Histórico do surgimento da Engenharia Florestal no mundo e no Brasil; Visão ética da profissão de 

Engenheiro Florestal a partir dos conceitos de Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade; Grandes 

temas da Engenharia Florestal: Produção Florestal; Tecnologia de Produtos Florestais; Conservação do 

Solo, Água e da Biodiversidade; Floresta e Sociedade. 

Introdução à Informática (30h) 

1
o
 semestre 

Profa. Ana Maria Fioravante 

Profa. Dra. Lídia Raquel de Carvalho 

Prof. Dr. José Raimundo de S. Passos 

Depto. de Bioestatística – IB 

Visão geral da computação; conceitos de linguagens e programas; sistemas operacionais; editores de 

texto; planilhas eletrônicas; programas de apresentação e internet. 
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Matemática I (60h) 

1
o
 semestre 

Profa. Dra. Helenice de Oliveira Florentino Silva 

Prof. Dr. Paulo Fernando de Arruda Mancera 

Prof. Dr. José Raimundo de Souza Passos 

Depto. de Bioestatística - IB 

Funções, Limites, Derivadas e Integrais. 

Morfologia Vegetal (60h) 

1
o
 semestre 

Prof. Dra. Sílvia Rodrigues Machado 

Depto. de Botânica - IB 

Características gerais das espermatófitas. Desenvolvimento pós-seminal (tipos de plântulas). Morfologia 

externa dos órgãos vegetativos e reprodutivos. Histologia vegetal (tecidos simples e complexos). 

Anatomia vegetal (estrutura primária e secundária de raiz e caule, estrutura da folha). 

Química Geral (60h) 

1
o
 semestre 

PROF. DR. PEDRO DE MAGALHÃES PADILHA 

PROF. DR. JOSÉ PEDRO SERRA VALENTE 

Depto de Química e Bioquímica - IB 

Estequiometria e a base da teoria atômica; Estrutura eletrônica dos átomos; Equilíbrio químico; 

Termodinâmica química; Cinética química. 

Zoologia Geral (60h) 

1
o
 semestre 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA NEGREIROS FRANSOZO 

Depto. de Zoologia - IB 

Sistemática, morfologia, biologia e aspectos evolutivos dos principais táxons animais. 

Estatística e Experimentação (60h) 

2
o
 semestre 

Profa. Dra. Miriam Harumi Tsunemi 

Depto de Bioestatística - IB 

Estatística descritiva; Modelos probabilísticos; Inferência estatística; Planejamento e análise de 

experimentos. 

Física (60h) 

2
o
 semestre 

PROF. DR. JOSÉ ROBERTO CORREA SAGLIETTI 

Depto. de Física e Biofísica - IB 
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Cinemática; Leis de Newton; Trabalho e energia mecânica; Termodinâmica, calorimetria; Dinâmica do 

corpo rígido; Fluídos e aplicações; Radioatividade e aplicações. 

Genética Geral (60h) 

2
o
 semestre 

Prof. Dr. Ivan de Godoy Maia 

Depto. de Genética - IB 

O conteúdo programático inicia-se com a aprendizagem das bases de Genética Molecular necessárias ao 

entendimento das novas técnicas de Engenharia Genética e Biotecnologia, suas aplicações e avanços, 

assim como serão discutidos os componentes das populações biológicas e os mecanismos que mantém a 

estrutura dessas populações, os métodos para uso de características quantitativas das leis mendelianas, a 

importância e universalidade das mesmas, e a atuação dessas leis até mesmo no controle de marcadores 

moleculares. A seguir, serão vistos os métodos de avaliação da variabilidade genética de populações 

naturais, visando a preservação do germoplasma existente. A disciplina finaliza com o estudo dos 

mecanismos que envolvem a herança citoplasmática e sua relação com os diversos tipos de reprodução 

em plantas. De modo geral, o conteúdo procura reforçar os conhecimentos básicos de Genética como um 

todo, permitindo a escolha de áreas específicas para o início de atuação, ou para uso de metodologias 

básicas em outras áreas de aplicação. 

Geologia Geral e Mineralogia (60h) 

2
o
 semestre 

Prof. Dr. Ademércio Antônio Paccola 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

A Terra no Sistema Solar, sua constituição. Fenômenos e eventos geológicos. Mineralogia e Cristalografia. 

Rochas (Magmáticas, Metamórficas, Sedimentares) suas constituições e aplicações tecnológicas. 

Processos de intemperismo e ciclos geoquímicos. Geologia dos solos. Geologia do Brasil e do Estado de 

São Paulo. 

Matemática II (30h) 

2
o
 semestre 

Profa. Dra. Helenice de Oliveira Florentino Silva 

Prof. Dr. Paulo Fernando de Arruda Mancera 

Prof. Dr. José Raimundo de Souza Passos 

Depto. de Bioestatística - IB 

Funções de várias variáveis. Álgebra Linear e Ajustes de Curvas. Noções de Matemática Financeira. 

Meteorologia e Climatologia (60h) 

2
o
 semestre 

Prof. Dr. Dinival Marints 

Prof. Dr. João Francisco Escobedo 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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A disciplina detalhará os seguintes tópicos: Cosmografia; Elementos e fatores climáticos; Radiação Solar; 

Balanço de Radiação e Energia Solar; Temperatura do ar e do solo; Umidade na Biosfera; Precipitação; 

Evaporação e Evapotranspiração; Balanços Hídricos; Classificações Climáticas; Previsões de Safras e 

Adversidades Climáticas. 

Química Analítica (60h) 

2
o
 semestre 

Profa. Dra. Sônia Maria Alves Jorge 

Profa. Dra. Assunta Maria Marques da Silva 

Depto. de Química e Bioquímica – IB 

Introdução à Química Analítica. Gravimetria. Titulometria. Métodos Instrumentais de Análise. 

Sistemática Vegetal (60h) 

2
o
 semestre 

PROF. DR. LUIZ ROBERTO BICUDO 

Depto. de Botância – IB 

Conceitos de sistemática e taxonomia vegetal. Princípios da sistemática vegetal; Nomenclatura botânica; 

Caracterização, origem e tendências evolutivas dos diferentes grupos taxonômicos; Caracterização e 

identificação de representantes vegetais pertencentes às famílias mais significativas para o curso de 

Engenharia Florestal. 

Anatomia da Madeira (45h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Carmen Regina Marcati 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Introdução: importância e objetivos. Instrumentalização para o estudo de plantas lenhosas. Árvores: 

estrutura e desenvolvimento. Estudo de formação do vegetal e características anatômicas do lenho. 

Xilema secundário de Gimnospermae (Coníferas). Xilema secundário de Angiospermae ou dicotiledôneas 

(Folhosas). Diferenças básicas entre coníferas e folhosas. Características anatômicas microscópicas para 

identificação de folhosas. Características anatômicas microscópicas para identificação de coníferas. 

Bioquímica Vegetal (60h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Giuseppina Pace Pereira Lima 

Profa. Dra. Luciana Francisco Fleuri 

Depto. de Química e Bioquímica – IB 

Estrutura molecular dos principais compostos biológicos: aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos, 

lipídeos, ácidos orgânicos, ácidos nucléicos; Fotossíntese; Vitaminas e coenzimas; Metabolismo: 

carboidratos, lipídeos, proteínas; Metabolismo mineral e ciclo do nitrogênio; Síntese de proteínas; 

Bioenergética celular. 
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Dendrologia (45h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Vera Lex Engel 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Introdução à Dendrologia. Instrumentação para o estudo da dendrologia. Árvores: estrutura e 

desenvolvimento. O método dendrológico na identificação de famílias e espécies lenhosas. Noções de 

Fitogeografia Brasileira. 

Filosofia e Metodologia da Ciência (30h) 

3
o
 semestre 

Prof. Dr. Pedro G. A. Novelli 

Depto. de Educação - IB 

Conhecimento Científico. Metodologia de Pesquisa. Teoria Geral de Sistemas. 

Fundamentos de Economia (30h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Maristella Simões do Carmo 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Agroindustrial - FCA 

Introdução à economia; Evolução do capitalismo; Sistemas econômicos e alocação de recursos; Micro e 

acroeconomia. Economia de mercado (oferta e demanda); Teoria da produção. A empresa e a produção; 

Teoria de custos. Economias de escala; Globalização: comércio internacional, desenvolvimento e 

subdesenvolvimento; Desenvolvimento sustentável. Questão ambiental e sociedade. 

Fundamentos de Hidráulica, Irrigação e 

Drenagem (60h) 

3
o
 semestre 

Prof. Dr. João Carlos Cury Saad 

Prof. Dr. Raimundo Leite Cruz 

Prof. Dr. Antonio de Pádua Sousa 

Prof. Dr. Edmar José Scaloppi 

Prof. Dr. Antonio Evaldo Klar 

Depto. de Engenharia Rural - FCA 

Hidráulica. Hidrostática. Hidrodinâmica. Condutos forçados. Condutos livres. Hidrometria. Bombas para 

elevação de água. Importância da irrigação e drenagem. Parâmetros básicos após projetos de irrigação e 

drenagem. Sistemas de irrigação por aspersão. Sistemas de irrigação  localizada. Drenagem agrícola. 

Sistemas de drenagem. 

Motores e Máquinas (60h) 

3
o
 semestre 

Prof. Dr. Ulisses R. Antuniassi 

Prof. Dr. Kléber P. Lanças 

Prof. Dr. Carlos A. Gamero 
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Prof. Dr. Sérgio H. Benez 

Depto. de Engenharia Rural - FCA 

Energia e fontes de potência. Tratores. Máquinas para o preparo inicial do solo. Constituição, operação e 

manutenção de equipamentos. Estudo econômico de tratores e equipamentos. Ensaios de tratores e 

equipamentos. 

Solos (60h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Mariah H. Moraes 

Prof. Dra. Célia R. L. Zimback 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Gênese de solos: fatores e processos de formação do solo; composição do solo, argilominerais, perfil de 

solo; Física de solos: textura, estrutura, porosidade, densidade, cor, consistência, ar e água do solo. 

Relação entre propriedades e características físicas do solo e o desenvolvimento das plantas; Amostragem 

de solos; Morfologia de solos: características morfológicas e descrição de perfis de solos; Classificação de 

solos: Americana (1938); (1949); Soil Taxonomy; Sistema Brasileiro de classificação de solos; 

Levantamento de solos: tipos e composição. 

Topografia (60h) 

3
o
 semestre 

Prof. Dr. Zacarias Xavier de Barros 

Prof. Dr. Lincoln Gehring Cardoso 

Prof. Dr. Sérgio Campos 

Depto. de Engenharia Rural – FCA 

Generalidades. Planimetria: medição direta de distâncias; goniometria; declinação magnética, 

estadimentria; métodos de levantamentos planimétricos; cálculo de áreas; memorial descritivo; desenho 

de plantas; locação e demarcação de talhões. Altimetria: generalidades; métodos de nivelamento; perfil 

longitudinal. Planialtimetria: curvas de nível e em desnível; métodos de levantamento planialtimétrico; 

utilização de plantas planialtimétricas. Sistema de posicionamento global: noções de GPS. 

Biologia, Produção e Tecnologia de 

Sementes Florestais (60h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Edson Seizo Mori 

Prof. Dr. Cláudio Carariani 

Profa. Dra. Cibele Chalita Martins 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Introdução; indução e formação de gemasflorais; biologia floral; desenvolvimento e maturação   da 

semente; dispersão, germinação e dormência; produção de sementes melhoradas, instalação e manejo de 

pomares de sementes; colheita, secagem, beneficiamento e tratamento de sementes; sistemas de 

produção de sementes, certificação e fiscalização, comercialização de sementes exóticas e nativas. Análise 

de sementes. 
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Ecologia Florestal (45h) 

4
o
 semestre 

Profa. Dra. Vera Lex Engel 

Depto. de Ciências Florestais – FCA 

Introdução à Ecologia Florestal. Conceitos básicos em ecologia. Fatores ecológicos no   ecossistema 

florestal e interação com os indivíduos - autoecologia. Funcionamento dos ecossistemas florestais: fluxos 

energéticos e ciclos de matéria. Ecologia de comunidades: estrutura das florestas tropicais. Dinâmica das 

florestas tropicais. Ecologia de populações: estrutura e dinâmica populacional. 

Economia e Mercado Florestal (30h) 

4
o
 semestre 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Agroindustrial – FCA 

Economia florestal;. Florestas e economia ecológica;. Produção florestal; Mercados florestais;. Florestas e 

sustentabilidade;. Mercados florestais e sustentabilidade. 

Fertilidade do Solo (45h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Dirceu Maximiniano Fernandes 

Prof. Dr. Leonardo Theodoro Bull 

Estudo do solo como fornecedor de nutrientes às plantas. Disponibilidade dos macros e micronutrientes. 

Dinâmica dos íons no solo. Interpretação dos resultados analíticos. 

Fisiologia de Plantas Florestais (60h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. João Domingos Rodrigues 

Profa. Dra. Elizabeth Orika Ono 

Profa. Dra. Maria Elena A. Delachiave 

Profa. Dra. Gisela Ferreira 

Depto. de Botância – IB 

Relações hídricas. Metabolismo energético e produtividade. Absorção de íons. Reguladores vegetais; 

Fisiologia do florescimento; Germinação e dormência de sementes. 

Fotogrametria e Fotointerpretação (30h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Lincoln Gehring Cardoso 

Prof. Dr. Zacarias Xavier de Barros 

Prof. Dr. Sérgio Campos 

Depto. de Engenharia Rural – FCA 
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Introdução e conceitos; Coberturas aerofotogramétricas; Estereoscopia e Pseudocospia; Paralaxe e 

marcas flutuantes; Fotointerpretação – princípios gerais e aplicações; Elaboração de mapas a partir de 

fotografias aéreas verticais; Noções de sensoriamento remoto. 

Informática Aplicada (30h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Saulo Philipe Sebastião Guerra 

Depto. de Gestão e Tecnologia Agroindustrial – FCA 

Aplicações da informática na sociedade. Análise e desenvolvimento de sistemas. Estudos e implantação 

de banco de dados. Estudo de planilha eletrônica. Aplicações de sistemas no processo de gestão. Outras 

aplicações da informática em Engenharia Florestal. 

Materiais de Construção e Sistemas 

Construtivos (30h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Adriano Wagner Ballarin 

Prof. Dr. Marco Antônio Martin Biaggioni 

Depto. de Engenharia Rural – FCA 

Materiais de Construção: especificações técnicas; pedras naturais; produtos cerâmicos e   siderúrgicos; 

madeiras e outros materiais; aglomerantes; agregados; argamassa e concreto simples. Elementos de 

Construções: planejamentos de edificações; fundações; alvenaria de elevação, piso forro, telhado, 

esquadrias, instalações hidráulicas, revestimento e pintura. Memorial descritivo e elaboração de 

orçamento. Noções de conforto térmico nas construções. Sistemas construtivos em madeira: sistemas 

viga-pilar; sistemas de painéis portantes. 

Microbiologia (60h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Edson Luiz Furtado 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Conceitos básicos em microbiologia. Características gerais dos microrganismos. Fisiologia, nutrição e 

cultivo. Influência dos fatores do ambiente. Microrganismos úteis. Introdução à patologia florestal. 

Química da Madeira (60h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Cláudio Angeli Sansígolo 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Propriedades químicas da madeira: composição química da madeira, celulose, hemiceluloses, lignina, 

extrativos e cinzas. Preparação da madeira para análises químicas. Análise química da madeira. 

Dendrometria (45h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Luiz Alberto Blanco Jorge 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 
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Definições e importância da dendrometria; medições de diâmetro e altura; relações hipsométricas; 

volume: volume de árvores abatidas e volume de árvores em pé; estimativa de peso de madeira; área 

basal. 

Entomologia e Parasitologia Florestal (60h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Carlos Frederico Wilcken 

Prof. Dr. Luiz Carlos Forti 

Prof. Dr. Wilson Bardiali Crocomo 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Introdução; caracterização morfológica e taxonômica das ordens e famílias de insetos de importância 

florestal (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Isoptera, Hemiptera, Diptera, Orthoptera e 

Thysanoptera), ácaros e nematóides de importância florestal; ecologia dos insetos: fatores ecológicos, 

dinâmica de populações e comunidades. 

Fertilizantes e Corretivos (45h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Iraê Amaral Guerrini 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Fertilizantes: terminologia, legislação, produção e consumo no Brasil. Obtenção, características físicas, 

químicas e ação dos fertilizantes e corretivos no solo, em misturas com outros fertilizantes e na planta. 

Formas de aplicação. Adubos orgânicos, organo-mineral, composto. Escolha dos fertilizantes. Dosagens. 

Incêndios Florestais (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Paulo Torres Fenner 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

A problemática do fogo na floresta. O comportamento do fogo e seus efeitos sobre o ecossistema e 

planejamento florestal. Formas, métodos e sistemas de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

Custos das perdas e investimentos necessários para a prevenção aos incêndios. 

Métodos de Melhoramento de Plantas 

(45h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Edson Seizo Mori 

Prof. Dr. Norberto da Silva 

Prof. Dr. Maurício Dutra Zanotto 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Definição de objetivos, organização e condução de programas de melhoramento de plantas, visando o 

aumento de produtividade, melhoria de qualidade e resistências a pragas e doenças. Introdução dos 

métodos de melhoramento de plantas. 
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Nutrição Mineral de Plantas (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Hélio Grassi Filho 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Estudo da marcha de absorção de nutrientes, dos processos de absorção de nutrientes via radicular e via 

foliar, bem como os fatores internos e externos que afetam a entrada de nutrientes na planta. 

Comportamento dos macro e micronutrientes dentro da planta, suas funções, seus sintomas de carência, 

e os níveis adequados na planta para um bom desenvolvimento. Qual a ação dos elementos úteis e 

tóxicos dentro da planta. Diagnose foliar e análise química de tecidos vegetais: amostragem no campo, 

preparo da amostra, a análise química, a interpretação dos resultados analíticos. Preparo de soluções 

nutritivas, seu balanceamento, os produtos a serem utilizados, e os resultados obtidos na produção de 

plantas, adotando-se esta técnica. 

Planejamento Ambiental (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Luiz Alberto Blanco Jorge 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

O meio ambiente como sistema; planejamento ambiental; inventário e análise ambiental; diagnóstico 

ambiental; proposta de ordenamento; planos e programas de manejo ambiental; Indicadores de 

sustentabilidade. 

Política e Legislação Florestal (30h) 

5
o
 semestre 

Profa. Dra Maristela Simões do Carmo 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial – FCA 

Legislação Florestal; Legislação Florestal e Meio Ambiente; Política Florestal;. Política Florestal e Meio 

Ambiente;. Política Florestal e Principais Problemas Ambientais Nacionais; Política Florestal e Principais 

Problemas Ambientais Mundiais. 

Propriedades Físicas da Madeira (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Elias Taylor Durgante Severo 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Propriedades físicas da madeira: umidade da madeira, movimento de fluídos na madeira, sorção da 

madeira, instabilidade dimensional, densidade da madeira; propriedades elétricas e propriedades 

acústicas. 

Viveiros Florestais (45h) 

5
o
 semestre 

Profa. Dra. Magali Ribeiro da Silva 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Planejamento das estruturas e dos insumos necessários a um viveiro; Avaliação do local para a 

implantação de um viveiro de produção de mudas; Sistemas de propagação de essências florestais; 

Qualidade de mudas. 
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Biologia e Controle de Plantas Daninhas 

(30h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Edvaldo Domingues Velini 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Estudo das principais características de plantas (espécies) habitualmente daninhas. Estudo dos métodos 

de controle das plantas daninhas. Elaboração de programas de controle de plantas daninhas em áreas 

exploradas com silvicultura. 

Inventário Florestal (45h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Luiz Alberto Blanco Jorge 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Definição e importância dos Inventários Florestais. Objetivos de um Inventário Florestal. Tipos de 

Inventário Florestal quanto aos objetivos. Teoria da amostragem. Classificação da amostragem. 

Amostragem inteiramente aleatória. Forma e tamanho de unidades de amostra. Instalação de unidades 

de amostra. Amostragem sistemática. Amostragem sistemática com múltiplos inícios aleatórios. 

Amostragem aleatória estratificada. Amostragem em dois estágios e amostragem em conglomerados. 

Métodos de amostragem baseados em distância. Amostragem para abordagem em múltiplas ocasiões. 

Planejamento do Inventário Florestal. 

Mecanização Florestal (30h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Kléber P. Lanças 

Prof. Dr. Ulisses R. Antuniassi 

Prof. Dr. Carlos A. Gamero 

Prof. Dr. Sérgio H. Benez 

Depto. de Engenharia Rural - FCA 

Introdução ao estudo da racionalização dos sistemas mecanizados. Análise operacional. Estudo de 

movimentos de tempos. Desempenho operacional. Programas de controle operacional e de manutenção. 

Adequação de conjuntos motomecanizados. Seleção de conjuntos motomecanizados. Análise de sistemas 

de transporte de produtos agro-industriais. Projetos de mecanização. 

Patologia Florestal (60h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Edzon Luiz Furtado 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Microrganismos úteis. Conceituação de doença. Sintomatologia e Sinais. Introdução à patologia florestal. 

Ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Agentes causadores de doenças. Epidemiologia e controle. 

Doenças em espécies arbóreas cultivadas. Manejo Integrado de Doenças de Espécies Florestais. 

Propriedades Mecânicas da Madeira e 

Fundamentos das Estruturas de Madeira (60h) 

Prof. Dr. Adriano Wagner Ballarin 

Depto. de Engenharia Rural - FCA 
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6
o
 semestre 

Introdução à estática e resistência dos materiais. Esforços solicitantes. Estudo da resistência dos 

materiais. Madeiras e estruturas de madeira. Propriedades mecânicas da madeira. Disposições normativas 

para madeiras e estruturas de madeira. Dimensionamento de elementos estruturais. Ligações típicas de 

peças de madeira. Tesouras de madeira. 

Silvicultura (45h) 

6
o
 semestre 

Profa. Dra. Magali Ribeiro da Silva 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Zoneamento Florestal. Planejamento de uma área de reflorestamento. Plantios e tratos silviculturais 

Reformas de povoamentos florestais. 

Uso, Manejo e Conservação do Solo (45h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Iraê Amaral Guerrini 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Introdução à Conservação do solo - Considerações Gerais. Erosão do solo. Práticas Conservacionistas - 

Caracterização. Equação Universal de Perdas de Solo. Levantamento e Planejamento Conservacionista. 

Ambiente, Desenvolvimento e Extensão 

(45h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 

Prof. Dr. Osmar de Carvalho Bueno 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Modelos de desenvolvimento sócio-econômicos e questão ambiental. Crise ambiental e crise da 

sociedade. Estado, planejamento e ambiente. Entidades Não-Governamentais. Caracterização histórica e 

discussão metodológica da extensão e respectivas avaliações críticas. O caráter educacional da atuação 

profissional em Engenharia Florestal. Extensão dialogicidade. Participação social em projetos 

extensionistas. Integração de conceitos como qualidade de vida, sua mensuração a partir da atuação do 

Engenheiro Florestal. 

Marketing e Mercados Florestais (30h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Profa. Dra. Nuria Rosa Gagliarsi Quintana 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 
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Marketing; Mercados, tipos e funções do Marketing; Focos do Marketing; Planejamento, organização e 

controle do Marketing; Teoria e Pesquisa do Marketing; Marketing tradicional e atual: comportamento do 

consumidor; Marketing Social, Florestal e Ambiental; Consumo Sustentável; Educação e Cultura do 

Consumidor; Responsabilidade Estendida do Produtor; Responsabilidade Estendida Pós-consumo; 

Consumo Sustentável e Saúde; Políticas Públicas Sustentáveis; Mercados Florestais e Mercados Florestais 

e Meio Ambiente. 

Melhoramento de Espécies Florestais (45h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Edson Seizo Mori 

Depto. de Produção Vegetal - FCA 

Coleta, conservação e utilização de recursos genéticos florestais. Melhoramento de Eucalyptus, Pinus e 

algumas espécies nativas de importância. 

Pragas Florestais e Métodos de Controle 

(45h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Carlos Frederico Wilcken 

Prof. Dr. Luiz Carlos Forti 

Prof. Dr. Wilson Badiali Crocomo 

Prof. Dr. Carlos Gilberto Raetano 

Depto. de Produção Vegetal - FCA 

Introdução; pragas das espécies florestais exóticas (eucalipto e pinus) e nativas (araucária, seringueira, 

meliáceas), pragas da madeira e outros produtos florestais, manejo integrado de pragas: conceitos; 

métodos de controle de pragas florestais; tecnologia de aplicação de inseticidas químicos e biológicos; 

receituário agronômico e florestal. 

Processamento Mecânico da Madeira (60h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Hernando Alfonso Lara Palma 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Histórico das máquinas de desdobro; Situação florestal mundial: recursos, produção e consumo; Normas, 

dimensões e padronização de madeira serrada; Rendimento e estimativa volumétrica de madeira serrada; 

Princípios de organização de uma serraria; Armazenamento de toras na serraria; Fundamentos da 

usinagem da madeira; Máquinas e métodos de desdobro da madeira - a serra de fita; Máquinas e 

métodos de desdobro da madeira - a serra circular; Sistemas de corte; Manutenção de serras e 

equipamentos de corte; Custo de produção em uma serraria. 

Qualidade da Madeira (30h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Carmen Regina Marcati 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 
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Introdução. Sistemas para a classificação de madeiras. Fatores externos e internos que podem afetar a 

qualidade da madeira. Parâmetros que definem qualidade da madeira (conceituação, importância e como 

afetam a qualidade): densidade, lenho inicial e tardio, ângulo de microfibrilas, grã, pontuações das 

paredes celulares, substâncias orgânicas e inorgânicas, lenho de reação, tensões de crescimento, madeira 

juvenil, alburno e cerne, nós e características organolépticas. Práticas silviculturais e qualidade da 

madeira. 

Recursos Químicos Florestais (60h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Cláudio Angeli Sansígolo 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Recursos Químicos Florestais. Celulose e Papel: processos de polpação de alto rendimento, processos de 

polpação química, branqueamento da polpa química, seqüências de branqueamento, papel e fontes de 

poluição nas indústrias de celulose e papel. Derivados de celulose. Sacarificação da madeira. Produtos 

químicos derivados dos extrativos. 

Silvicultura Tropical (60h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Vera Lex Engel 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Introdução: o que são florestas tropicais. As florestas tropicais como recurso natural renovável. 

Regeneração de espécies arbóreas tropicais e implicações para o manejo. Outros processos chave para o 

manejo sustentável de florestas tropicais. Sistemas silviculturais. Sistemas de regeneração natural. 

Sistemas de regeneração artificial. Restauração de florestas tropicais. 

Administração e Planejamento Florestal 

(60h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Administração Geral de Empresas Rurais; Administração de Empresas Rurais Familiares; Planejamento 

Florestal; Planejamento Ambiental; Matemática Financeira; Formação de Preços na Agricultura; Custos de 

produção e Rentabilidade Florestal e Análise de Investimentos (avaliação de projetos). 

Manejo de Áreas Silvestres (60h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Renata Cristina Batista Fonseca 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Conceitos introdutórios: Conservação e preservação. Princípios de biologia da conservação no manejo de 

áreas silvestres. Fragmentação do habitat e seus efeitos. Sistemas de unidades de conservação. 

Planejamento de unidades de conservação. Manejo de unidades de conservação. 

Manejo Florestal (60h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Luiz Alberto Blanco Jorge 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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Introdução: Manejo sustentado, uso múltiplo da floresta, princípios da produção florestal. Crescimento 

individual de árvores e dos povoamentos florestais. Densidade dos povoamentos florestais. Classificação 

de sítio: sítio, métodos diretos e indiretos de classificação de sítio. Estimativa da produção florestal: 

produção para povoamentos manejados em densidade completa e desbastados. Regulação da produção 

florestal, conceito de normalidade, métodos alternativos de regulação. Redistribuição do potencial 

produtivo -desbastes. Planejamento do manejo florestal: para cada povoamento e para floresta com um 

todo. Estudo de casos em manejo de florestas naturais. 

Painéis de Madeira (45h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Hernando Alfonso Lara Palma 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Técnicas de controle das propriedades da madeira;Tecnologia de produção de chapas de fibras pelo 

processo úmido; Tecnologia de produção de chapas de fibras MDF pelo processo seco; Tecnologia de 

produção de chapas de partículas; Tecnologia de produção de chapas de compensados. 

Recursos Energéticos Florestais (60h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Alcides Lopes Leão 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Política Energética Mundial e Brasileira. A madeira na Matriz Energética, Biomassa Florestal como Fonte 

de Energia. Pirólise e Combustão da Biomassa. Gaseificação. Hidrólise e Carbonização da Biomassa 

Florestal. Aproveitamento Energético da Biomassa Florestal. 

Secagem da Madeira (45h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Elias Taylor Durgante Severo 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Importância e razões de secagem. Secagem ao ar livre. Secagem solar. Secagem por desumificação. 

Secagem convencional. Secagem a alta temperatura. Outros métodos de secagem. Defeitos de secagem. 

Colheita e Transporte de Madeira (45h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Paulo Torres Fenner 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Introdução ao estudo da colheita de madeira. As operações de corte, desgalhe, traçamento, 

empilhamento, descascamento, extração, carregamento, cavaqueamento verde, transporte e 

descarregamento. Os sistemas de exploração florestal. O planejamento de recursos. A produtividade. A 

ciência do trabalho aplicada a exploração florestal. Custos operacionais. 

Manejo de Bacias Hidrográficas (45h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Valdemir Antônio Rodrigues 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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Definição de bacias e microbacias, divisores topográficos, freáticos e vertedores. Análise física e 

morfométrica de microbacias. Interceptação pelas copas e precipitação efetiva na floresta. 

Comportamento hidrológico e produção de água das microbacias. Matas ciliares como proteção e 

manutenção da qualidade da água. Diagnóstico, zoneamento e sustentabilidade da microbacia, enfocando 

a floresta, o solo e a produção e qualidade da água. 

Perícias e Avaliações Aplicadas a Imóveis 

Rurais (45h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Sérgio Campos 

Depto. de Engenharia Rural – FCA 

Prof. Dr. Saulo Philipe Sebastião 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Perícias judiciais; Avaliações de imóveis rurais: terra nua, benfeitorias produtivas e não produtivas; 

Avaliação de máquinas e semoventes; Laudos, divisão de terras; Registro de imóveis. 

Preservação da Madeira (30h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Elias Traylor Durgante Severo 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Agentes biológicos de deterioração. Preservadores de madeira. Avaliação da eficiência dos preservativos e 

do tratamento. Fatores que afetam o tratamento preservativo. Processos práticos e industriais de 

tratamento de madeira. 

Trabalho de Curso (120h) 

9
o
 semestre 

Professor Orientador do Curso 

 

Estágio Supervisionado em Engenharia 

Florestal (480h) 

10
o
 semestre 

Professor Orientador do Curso 

 

 

 

 



55 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

A Tabela abaixo, por seu turno, apresenta as disciplinas optativas do curso de Engenharia 

Florestal da FCA – UNESP em ordem cronológica. 

 

3
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Aspectos Sócio-Antropológicos da Relação Natureza e 
Cultura 

2 30 

Física Aplicada 2 30 

Introdução à Educação Ambiental 4 60 

Subtotal 8 120 

4
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Análise Química Instrumental 2 30 

Empreendedorismo 2 30 

Fontes Alternativas de Energia 2 30 

Fundamentos em Etnobotânica em Comunidades 
Tradicionais e Espaços Florestais Sustentados 

2 30 

Piscicultura 4 60 

Subtotal 12 180 

5
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Apicultura 4 60 

Ciências Sociais e Florestas 2 30 

Fundamentos Sócio-Ambientais da Agroecologia, 

Agricultura Familiar e Sustentabilidade 
2 30 

Identificação de Madeiras 2 30 

Introdução à Biologia Molecular de Microorganismos e 
Plantas 

3 45 

Metodologia de Pesquisa 2 30 

Movimentos Sociais e Cooperativismo 2 30 
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Política Agrícola 2 30 

Tópicos de Radiação Solar: medidas, modelos e aplicações 
em processos de conversão térmica 

2 30 

Subtotal 21 315 

6
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Análise Química de Solos, Plantas e Fertilizantes 2 30 

Cultura de Células e Tecidos de Plantas 4 60 

Sensoriamento Remoto Aplicado a Levantamento de 
Solos 

4 60 

Sistemas de Informação Geográfica 4 60 

Subtotal 14 210 

7
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Arborização Urbana 2 30 

Associativismo e Meio Ambiente 2 30 

Cultivo Hidropônico 2 30 

Economia Brasileira 4 60 

Heveicultura 2 30 

Paisagismo 2 30 

Planejamento do Uso de Terras 4 60 

Restauração Florestal 2 30 

Silvicultura Urbana 2 30 

Tópicos Especiais de Economia 2 30 

Subtotal 24 360 

8
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Animais Silvestres 4 60 

Associativismo e Meio Ambiente 2 30 

Complementos de Construções Rurais 4 60 

Controle de Qualidade de Painéis de Madeira 2 30 
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Experimentação Florestal 2 30 

Extensão Florestal 2 30 

Planejamento Regional 2 30 

Recuperação de Áreas Degradadas 2 30 

Sistemas Agroflorestais 2 30 

Tópicos de Política e Legislação Florestal 3 45 

Tratamento Fitossanitário 2 30 

Subtotal 27 405 

9
o
 Semestre Créditos Carga Horária 

Estudo de Impacto Ambiental 2 30 

Ergonomia 2 30 

Gestão na Indústria Agroflorestal 2 30 

Manejo de Fauna Silvestre 2 30 

Tópicos Especiais em Engenharia Florestal 2 30 

Subtotal 10 150 

 

DISCIPLINAS E EMENTAS 

 

A Tabela abaixo relaciona as ementas e docentes responsáveis das disciplinas optativas do curso de 

Engenharia Florestal da FCA – UNESP em ordem cronológica. 

 

Aspectos Socioantropológicos da Relação 

Natureza e Cultura (30h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Angelina Batista 

Depto. de Educação – IB 

A inter-relação entre natureza e cultura. A construção sócio-cultural da realidade. As práticas simbólicas 

de dominação sócio-cultural. Paradigma da complexidade: um novo olhar sobre a realidade. 
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Física Aplicada (30h) 

3
o
 semestre 

Prof. Dr. Marcos Antonio de Rezende 

Depto. de Física e Biofísica – IB 

As propriedades físicas de água e tópicos de termodinâmica têm importância fundamental em física de 

solo e física da madeira. Estes estudos serão importantes para o bom entendimento da secagem da 

madeira e do movimento de água no solo, com vistas em obter ganhos em termos de qualidade e 

produtividade. 

Introdução à Educação Ambiental (60h) 

3
o
 semestre 

Profa. Dra. Marília Freitas de Campos Tozoni Reis 

Depto. de Educação – IB 

Fundamentos teórico que articularam a educação, sociedade e meio ambiente: aspectos filosóficos, 

históricos, econômicos e sociológicos. A educação para o meio ambiente. A educação ambiental e o 

desenvolvimento do processo histórico. Meio ambiente e cidadania. Interdisciplinaridade. 

Análise Química Instrumental (30h) 

4
o
 semestre 

Profa. Dra. Assunta Maria Marques da Silva 

Depto. de Química e Bioquímica – IB 

Métodos fotométricos, Métodos potenciométricos, Cromatografia e eletroforese. 

Empreendedorismo (30h) 

4
o
 semestre 

Profa. Dra. Maura Seiko Tsutsui Esperancini 

Profa. Dra. Izabel Cristina Takitane 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Comportamento empreendedor; Plano de negócios; Administração de negócios, Empresas. 

Fontes Alternativas de Energia (30h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Odivaldo José Seraphim 

Depto. de Engenharia Rural – FCA 

Princípios Básicos de eletricidade (15%), Conservação e racionalização de energia (20%), Tecnologia de 

Aplicação das Fontes Renováveis nas Atividades Agrícolas e Agroindustriais. (65%). 

Fundamentos em Etnobotânica em 

Comunidades Tradicionais e Espaços 

Florestais Sustentados (30h) 

Prof. Dr. Lin Chau Ming 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 
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4
o
 semestre Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Etnobotânica: Conceitos básicos e históricos. Antropologia e Sociologia: Conceitos básicos e ferramentas 

metodológicas e técnicas para análise de comunidades e grupos sociais. Pesquisa em Etnobotânica: 

Contextualização. Abordagens quantitativa e qualitativa. Abordagem sistêmica. Relacionamento homen-

natureza; áreas protegidas; populações tradicionais. Métodos e técnicas de pesquisa; observação 

participante; tipos de amostragem. Registro de dados: tipos, utilização e âmbito. Entrevistas: diferentes 

tipos. Projetos em etnobotânica. Ética e pesquisa etnobotânica. Participação na formação do Engenheiro 

Florestal. 

Piscicultura (60h) 

4
o
 semestre 

Prof. Dr. Claudio Angelo Agostinho 

Depto. de Produção e Exploração Animal - FMVZ 

Parte I: Características físicas, químicas e biológicas da água, anatomia e fisiologia de peixes, análise e 

preparo da água para o cultivo e interação entre as espécies e o meio ambiente. Parte II: Estruturas 

próprias de uma aqüigranja; construção de tanques e açudes; fertilização e calagem; coleta e transporte; 

nutrição; alimentação; espécies próprias para cultivo; manejo; reprodução; seleção; higiene e profilaxia; 

rotina de trabalho e planejamento. 

Apicultura (60h) 

5
o
 semestre 

Profa. Dra. Sílvia Regina Cunha Funari 

Prof. Ricardo de Oliveira Orsi 

Depto. de Produção e Exploração Animal - FMVZ 

Abrangerá estudos da situação apícola do Brasil e do mundo, comercialização dos produtos apícolas; 

biologia, patologia de Apis mellifera; planejamento e manejo de apiários e a importância da abelha Apis 

mellifera na polinização e apiterapia. 

Ciências Sociais e Florestas (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Alberto Médici 

Prof. Dr. Aluíso A. Schumacher 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Sociedade e florestas; Estado e florestas; Mercado e florestas; Associações e florestas. 

Fundamentos Sócio-Ambientais da 

Agroecologia, Agricultura Familiar e 

Sustentabilidade (30h) 

5
o
 semestre 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Profa. Dra. Isabel de Carvalho 

Depto de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 
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Agroecologia: conceito, origem e evolução histórica. A teoria co-evolucionista e a pesquisa-ação 

participativa. Agricultura familiar e assentamentos rurais no Brasil. O agricultor familiar e local na 

transição agroecológica. Noções de capital social e territorialização. A revalorização do rural e o 

realinhamento do ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento rural sustentado. 

Identificação de Madeiras (30h) 

5
o
 semestre 

Profa. Dra. Carmen Regina Marcati 

Depto. de Recursos Naturais – FCA 

Introdução. Propriedades organolépticas das madeiras. Grupos de vegetais que produzem   madeira. 

Procedimento para identificação macroscópica. Utilização de chaves dicotômicas    para identificação 

macroscópica. Características importantes para análise macroscópica de gimnospermas. Características 

importantes para análise macroscópica de angiospermas ou dicotiledôneas. Caracterização das famílias 

arbóreas e descrição macroscópica de madeiras. 

Introdução à Biologia Molecular de 

Microorganismos e Plantas (45h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Edson Seizo Mori 

Profa. Dra. Renate Krause Sakate 

Depto. de Produção Vegetal – FCA 

Conceitos básicos sobre a estrutura do DNA e RNA; Descrição das metodologias de extração de ácidos 

nucléicos de microorganismos e espécies de plantas; Utilização de técnicas moleculares como PCR 

(polimerase Chain Reaction) e suas variações com RT-PCR, RAPD; Clonagem molecular: utilização de 

enzimas de restrição, vetores de clonagem, transformação de células competentes e seleção de 

recombinantes; Noções de segurança em laboratório de Biologia Molecular. 

Metodologia de Pesquisa (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Toshio Nojimoto 

Prof. Dr. Aluísio Almeida Schumacher 

Prof. D. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Lógica formal; Experimentação; Método científico; Pesquisa científica; Testes estatísticos. 

Movimentos Sociais e Cooperativismo (30h) 

5
o
 semestre 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 

Prof. Osmar de Carvalho Bueno 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Organização dos produtores rurais. Mobilização e reivindicações, sua posição e papel nos movimentos 

sociais. Tipo de organização nos movimentos sociais rurais; articulação entre movimentos sociais rurais e 

urbanos. Teoria do cooperativismo. Cooperativas individuais e integradas a espaços organizados. 

Cooperativismo no contexto da produção familiar e da agroindústria. 
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Política Agrícola (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. Elias José Simon 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Política econômica, instrumentos de política agrícola. Análise comparativa de políticas agrícolas a nível 

internacional. Política agrícola na nova ordem mundial. 

Tópicos de Radiação Solar: medidas, 

modelos e aplicações em processos de 

conversão térmica (30h) 

5
o
 semestre 

Prof. Dr. João Francisco Escobedo 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Instrumentos de medidas de radiação solar: descrição e características dos sensores de radiação; 

detectores de radiação primários e secundários; instrumentos de medidas das radiações global, difusa, 

direta, PAR, infravermelho, ultra-violeta, saldo de radiação e albedômetro; métodos de calibração. 

Radiação Solar: irradiação solar na superfície extraterrestre (horária e diária); interação da radiação solar 

com atmosfera; massa ótica (ar, vapor d´água, ozônio) Radiações solares na superfície terrestre de ondas 

curtas (global, difusa, direta, fotossinteticamente ativa, ultravioleta, infravermelho e refletida). Radiações 

solares de ondas longas (atmosférica e terrestre), balanço de radiação. Variabilidade temporal das 

radiações global, difusa, direta, PAR, UV e IV. Na superfície terrestre e modelos de estimativas nas práticas 

instantâneas, horária, diária e mensal da radiação global, difusa, diária e mensal das radiações global, 

difusa, direta, PAR, UV e IV. Radiações solares global, difusa e direta em superfície inclinada, na superfície 

terrestre: modelos de estimativas circunsolar; isotrópico e anisotrópico. Tópicos selecionados de 

termodinâmicos (temperatura, calor, trabalho), 1º e 2º leis da termodinâmica, máquinas terma motor e 

refrigerador, transferência de calor por condução, convecção e irradiação; leis da irradiação. Coletores 

solares planos: tipo, características operacionais térmicas, rendimentos, princípio de funcionamento e 

custos. Coletores solares alternativos de baixo custo: placas metálicas, placas de mangueira de polietileno, 

concreto armado e pedras enegrecidas. Coletores solares sofisticados: coletores com dupla cobertura, 

coletores com revestimento seletivo, coletores concentrados fixos. 

Análise Química de Solos, Plantas e 

Fertilizantes (30h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Leonardo Thedoro Bull 

Prof. Dr. Hélio Grassi Filho 

Prof. Dr. Roberto Lyra Villas Boas 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Estudar todas as etapas que compõe a análise de planta, solo e fertilizante a começar pela coleta, preparo 

das amostras, critérios para escolha dos extratores, determinações analíticas, interpretação dos 

resultados, conversão de unidades, controle de qualidade e legislação. 
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Cultura de Células e Tecidos de Plantas 

(60h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Fernando Broetto 

Depto. de Química e Bioquímica - IB 

Princípios básicos da Técnica da Cultura de Tecidos. Composição dos meios nutritivos. Seleção de 

explantes. Propagação em larga escala. Conservação de germoplasma. Seleção "in vitro" via protoplastos. 

Ação de fitorreguladores no controle da morfogênese. Compostos secundários. 

Sensoriamento Remoto Aplicado a 

Levantamento de Solos (60h) 

6
o
 semestre 

Profa. Dra. Célia Regina Lopes Zimback 

Prof. Dr. Sérgio Lázaro de Lima 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Sensoriamento remoto. Fotogrametria. Fotopedologia. Levantamento de solos. Mapeamento de solos. 

Sistemas de Informação Geográfica (60h) 

6
o
 semestre 

Prof. Dr. Sérgio Campos 

Prof. Dr. Lincoln Gehring Cardoso 

Prof. Dr. Zacarias Xavier de Barros 

Depto. de Engenharia Rural - FCA 

Cartografia fundamental. Características de sistemas para geoprocessamento. Componentes de um SIG. 

Estruturação de dados georreferenciados. Modelos numéricos do terreno. O SIG – IDRISI. 

Arborização Urbana (30h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Lenise Laschi 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Conceitos básicos. Histórico da arborização urbana no Brasil. Desenvolvimento e implantação de projetos 

de arborização urbana. O uso da vegetação em arborização urbana. 

Associativismo e Meio Ambiente (30h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Alberto Médici 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Associações; Cooperativas; Grupos de interesse; Organizações não governamentais; Comunidades. 

Cultivo Hidropônico (30h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Hélio Grassi Filho 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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Estudo das técnicas de cultivo sem solo ou hidroponia na produção de hortaliças em escala comercial, as 

soluções empregadas para cada cultivo, a ação dos nutrientes na produtividade e na qualidade de frutos, 

legumes e folhosas. Estudo dos fatores do meio e o manejo das soluções nutritivas empregadas na 

produção de hortaliças. 

Economia Brasileira (60h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Elias José Simon 

Profa. Dra. Maura Seiko Tsutsui Esperancini 

Prof. Dr. José Matheus Yalenti Perosa 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Formação econômica do Brasil. A industrialização brasileira e a formação do complexo agroindustrial. O 

Brasil na nova ordem mundial. 

Heveicultura (30h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Valdemir Antonio Rodrigues 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Seringal nativo e implantado. Condições edafoclimáticas. Produção de mudas. Implantação e manejo de 

formação. Sangria para extração do látex. Doenças de seringueira. Pragas de seringueira. Beneficiamento 

da borracha. 

Paisagismo (30h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Denise Laschi 

Depto. de Produção Vegetal - FCA 

Conceitos básicos. Histórico do Paisagismo no Brasil. Desenvolvimento e implantação de projetos de 

paisagismo. O uso de vegetação na paisagem. 

Planejamento do Uso de Terras (60h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Célia Regina Lopes Zimback 

Prof. Dr. Sérgio Lázaro de Lima 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Tipos de levantamento de solos. Aplicações dos levantamento de solos. Aplicações dos levantamentos de 

solos. Classificações técnica e interpretativas e empregos. Confecção de projetos de uso e manejo de 

terras para a área agrícola. 

Restauração Florestal (30h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Vera Lex Engel 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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Introdução: conceitos básicos, princípios, metas e questões centrais da restauração. Ecologia da 

restauração. Métodos de restauração: diferentes abordagens. Planejamento, condução e avaliação de 

projetos de restauração ecológica. Estudos de caso. 

Silvicultura Urbana (30h) 

7
o
 semestre 

Profa. Dra. Renata Cristina Batista Fonseca 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Significado das florestas e árvores urbanas. Florestas e a melhoria do ambiente urbano. Planejamento 

ambiental urbano e sistema de áreas verdes. Princípios e técnicas de educação ambiental para o homem 

urbano. 

Tópicos Especiais de Economia (30h) 

7
o
 semestre 

Prof. Dr. Toshio Nojimoto 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Teorias econômicas: microeconomia, macroeconomia, keynesiana, marxista, monetária. 

Animais Silvestres (60h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Nabor Veiga 

Depto. de Produção e Exploração Animal - FMVZ 

O curso visará o estudo de animais silvestres com potencial zootécnico para produção de alimento, 

ornamentais e de companhia e daqueles outros que contribuem de forma indireta para o aumento da 

produtividade no meio rural, através do equilíbrio biológico. 

Associativismo e Meio Ambiente (30h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Alberto Médici 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Associações; Cooperativas; Grupos de interesse; Organizações não governamentais; Comunidades. 

Controle de Qualidade de Painéis de 

Madeira (30h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Hernando Alfonso Lara Palma 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Processos de produção de painéis de madeira; Normas para ensaios físicos e mecânicos em painéis de 

madeira; Experimentação laboratorial; Acondicionamento de chapas e corpos de prova; Ensaios físicos e 

mecânicos em painéis de madeira; Análise de resultados experimentais. 

Experimentação Florestal (30h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Ana Maria Fioravante 

Prof. Dr. Adalberto José Crocci 
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Prof. Dr. José Raimundo de Souza Passos 

Profa. Dra. Luzia Aparecida Trinca 

Profa. Dra. Liciana Vaz de Arruda Silveira Chalita 

Profa. Dra. Sheila Zambello de Pinho 

Depto. de Bioestatística – I.B 

A experimentação; os delineamentos mais comuns; interpretação dos resultados e conclusões das 

análises. 

Extensão Florestal (30h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 

Prof. Osmar de Carvalho Bueno 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Extensão e Comunicação. As florestas enfocadas pelos atores sociais que vivem em seu interior, que delas 

se utilizam sob variadas formas e objetivos, e a partir das posições gerais da sociedade e da região sobre 

as mesmas. Avaliação sistemática da atuação do Engenheiro Florestal, sob estes diversos ângulos. 

Floresta, essência florestal e meio urbano. Avaliação sistemática da relação profissional do Engenheiro 

Florestal e das situações e grupos/comunidades que demandam sua atuação. 

Planejamento Regional (30h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Políticas, planejamento de desenvolvimento. Planejamento regional – conceitos. Características, níveis e 

etapas do processo de planejamento regional. Natureza e estudos necessários ao planejamento regional. 

Elaboração e formulação de planos, programas e projetos. Avaliação econômica. 

Recuperação de Áreas Degradadas (30h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Silvio Carlos Santos Nagy 

Prof. Dr. Alcides Lopes Leão 

Prof. Dr. Isaac Stringueta Machado 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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Recuperação de áreas degradadas: abordando conceitos de área degradada, o processo de degradação 

através de atividades antrópicas, a dinâmica erosiva e processo de recuperação através de revegetação. 

Recomposição de matas nativas: abordando processo e etapas técnico-científicas do processo de 

revegetação conduzida pelo homem e pela própria natureza, bem como a produção de mudas. Manejo de 

bacias hidrográficas: avaliação dos recursos naturais existentes dentro de uma determinada bacia 

hidrográfica visando a utilização desta unidade de planejamento para gestão e atuação, de acordo com 

critérios conservacionistas. Manejo de bacias hidrográficas: avaliação dos recursos naturais abordando a 

legislação e modificação de ecossistemas bem como para a proteção da natureza, e uso deste 

instrumento para mobilização da sociedade na execução de ação civil pública para a defesa e valoração do 

dano ambiental. Estudos de casos: utilização de uma situação real para elaboração de um projeto de 

recuperação de áreas degradadas. 

Sistemas Agroflorestais (30h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Vera Lex Engel 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Introdução: conceitos básicos e classificação dos SAFs. Características dos sistemas agroflorestais. 

Descrição dos principais sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais seqüenciais, simultâneos e 

especiais. Planejamento e avaliação de sistemas agroflorestais. Escolha de espécies para sistemas 

agroflorestais. 

Complementos de Construções Rurais (60h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Adriano Wagner Ballarin 

Prof. Dr. Marco Antonio Martin Biaggioni 

Depto. de Engenharia Rural - FCA 

Esforços solicitantes em estruturas planas. Introdução à resistência dos materiais. Madeira. 

Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. Alvenaria. Concreto. Pequenas obras rurais. 

Projeto de uma obra para o meio rural. 

Tópicos de Política e Legislação Florestal 

(45h) 

8
o
 semestre 

Profa. Dra. Maristela Simões do Carmo 

Profa. Dra. Izabel de Carvalho 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Poderes Nacionais e Constituição Federal do Brasil. Evolução histórica da questão ambiental. Poluição e 

direito ambiental internacional. Política e legislação ambiental e florestal no Brasil. Ambiente institucional 

e ética na questão ambiental. Certificações ambiental e florestal. Política e legislação de recursos hídricos. 

Gestão de florestas públicas. 

Tratamento Fitossanitário (30h) 

8
o
 semestre 

Prof. Dr. Carlos Gilberto Raetano 

Prof. Dr. Wilson Badiali Crocomo 
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Depto. de Produção Vegetal - FCA 

Introdução aos defensivos agrícolas; Legislação; Química e estrutura dos defensivos agrícolas; 

Formulações; Surfactantes e mistura de defensivos; Toxicidade e modo de ação; Avaliação toxicológica; 

Alvo; Gota; Bicos de pulverização; Calibração de equipamentos; Técnicas de aplicação de defensivos por 

vias sólida, líquida e gasosa; Planejamento fitossanitário; Precaução e segurança no uso dos defensivos; 

Embalagens; Exposição ocupacional e intoxicação por defensivos; Receituário agronômico e Manejo de 

defensivos no ambiente. 

Estudo de Impacto Ambiental (30h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Sívil Carlos Santos Nagy 

Prof. Dr. Alcides Lopes Leão 

Prof. Dr. Isaac Stringueta Machado 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Legislação pertinente ao EIA/RIMA. Estudo de Caso abordando: Informações gerais do empreendimento; 

Caracterização do Empreendimento; Área de influência do Empreendimento; Diagnóstico ambiental da 

área de influência; Análise do impacto ambiental; Proposição de medidas mitigadoras; Programa de 

acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais; Relatório de impacto ambiental. 

Ergonomia (30h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Paulo Torres Fenner 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Introdução ao estudo da ciência do trabalho e da ergonomia na agricultura e floresta. Fatores da 

produção, trabalho humano, carga de trabalho, produtividade, formas de pagamento, antropometria, 

fisiologia do trabalho, influências climáticas, ruídos e audição, vibração mecânica, design do ambiente de 

trabalho, nutrição, carga de trabalho mental, doenças ocupacionais, segurança do trabalho. 

Gestão na Indústria Agroflorestal (30h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Luiz César Ribas 

Profa. Dra. Izabel Cristina Takitane 

Depto. de Gestão e Tecnologia Industrial - FCA 

Conceitos e ferramentas fundamentais para a gestão da empresa agroflorestal. Especificidades no setor 

industrial agroflorestal. Estratégias e políticas de gestão de empresas agro-industriais no Brasil. A 

produção e a qualidade. Gestão ambiental e qualidade.  

Manejo de Fauna Silvestre (30h) 

9
o
 semestre 

Profa. Dra. Renata Cristina Batista Fonseca 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 
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Importância da fauna silvestre; aspectos biológicos e ecológicos da fauna; populações de fauna silvestre; 

manejo de fauna silvestre; técnicas de manejo de fauna; manejo da diversidade biológica; política e 

legislação em fauna silvestre. 

Tópicos Especiais em Engenharia Florestal 

(30h) 

9
o
 semestre 

Prof. Dr. Paulo Torres Fenner 

Prof. Dr. Elias Taylor Durgante Severo 

Depto. de Recursos Naturais - FCA 

Trabalhos e tecnologia mais recentes na área florestal. 

 

TRABALHO DE CURSO 

 

O Trabalho de Curso (TC) é componente curricular obrigatório segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Engenharia Florestal, a ser realizado ao longo do curso, centrado em determinada 

área teórica, prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de 

conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa. 

O TC da Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu, 

UNESP, tem por objetivos: 

 Proporcionar ao estudante um treinamento em metodologia científica; 

 Despertar e desenvolver no estudante a aptidão para pesquisa; e, 

 Formar um profissional com melhor visão científica dos problemas Florestais, o que determinará 

um comportamento científico no encaminhamento das respectivas soluções. 

O TC, de acordo com sua natureza, será classificado nas seguintes categorias: 

 Revisão Bibliográfica 

 Trabalho Original de Pesquisa e 

 Projeto em Engenharia Florestal 

A orientação e avaliação do TC serão de responsabilidade do Conselho de Curso em Engenharia 

Florestal ou de outra comissão específica definida por este Conselho. 

O TC terá duração mínima de um ano e poderá ser iniciado já a partir do 3º semestre e concluído 

e defendido pelo aluno ao término do 9º semestre. Portanto o TC é condicionante para realização do 

Estágio Supervisionado em Engenharia Florestal, tendo um regulamento próprio. 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O aluno, após concluir todos os créditos em disciplinas obrigatórias, créditos em atividades 

complementares e ter concluído e defendido o TC, poderá realizar o Estágio Supervisionado em 

Engenharia Florestal. O Estágio Supervisionado em Engenharia Florestal é realizado em tempo integral, 

preferencialmente fora da FCA, em instituições ou empresas ligadas a área de ciência florestal, escolhida 

pelo aluno. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam, por avaliação, o 

reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive adquiridos 

fora do ambiente acadêmico. Estas atividades permitem ao aluno enriquecer seu currículo com 

determinada formação específica desejada. 

Nesta modalidade de atividade curricular o curso de Engenharia Florestal exige que o aluno 

cumpra pelo menos 30 créditos, seguindo regulamento próprio. Sendo que deste total, pelo menos 1/3 

(10 créditos), deverá ser comprida em disciplinas contidas no Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Específicos (disciplinas optativas). As modalidades de atividades complementares oferecidas pelo curso 

são: 

 Disciplinas Optativas; 

 Publicação de Trabalhos; 

 Trabalhos de Iniciação Científica; 

 Realização de Estágios Extracurriculares; 

 Participação em Cursos; 

 Participação em Extensão; 

 Participação em Reuniões Científicas e Técnicas; 

 Monitoria; 

 Organização de Eventos Oficiais da FCA; 

 Participação no Programa de Educação Tutorial (PET); 

 Ministrar aulas em Curso Pré-Vestibular da UNESP ou em Instituições de Ensino; 

 Representação em Diretório Acadêmico e Empresa Junior; 

 Participação em Órgãos Colegiados da UNESP; 

 Participação em Organização de Atividades Culturais e Esportivas; e, 

 Disciplinas oferecidas por outros Cursos ou Instituições de Ensino Superior, em áreas afins do 

curso de Engenharia Florestal. 

 



70 
 

ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

 

Ao longo da formação acadêmica, os alunos participam de programas de treinamento da FCA por 

meio da CEBOP – Coordenadoria de Estágios, Bolsas e Orientação Profissional, internamente ou 

externamente, realizados no período de férias escolares e ou no período letivo. 

Para fins de apoiar os discentes de Engenharia Florestal em atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão universitária a FCA- UNESP recorre a um amplo espectro de bolsas e auxílios 

financeiros. 

 

BOLSAS E AUXÍLIOS AO ESTUDANTE 

 

PIBIC/CNPQ 

 

Os alunos do curso de Graduação em Engenharia Florestal, exceto os do primeiro e último ano, 

com bom desempenho acadêmico, que possuam um orientador e plano de pesquisa, poderão solicitar 

esta bolsa nos meses de fevereiro e março de cada ano, para vigência a partir de agosto de cada ano. A 

bolsa possui duração de 1 ano, prorrogável até que o aluno se forme. Consultar a Seção Técnica 

Acadêmica, responsável pelos pedidos. 

 

FAPESP 

 

Esta instituição oferece bolsas de iniciação científica, com pedidos em qualquer época do ano, 

devendo o aluno ter bom desempenho acadêmico, orientador cadastrado pela FAPESP, com titulação 

mínima de Doutor, e plano de pesquisa. Duração da bolsa de 1 ano, prorrogável até que o aluno se forme. 

Formulários e orientação na Seção Técnica Acadêmica. 
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PET – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – CAPES 

 

Programa desenvolvido por meio de um professor tutor, com a finalidade de desenvolver nos 

alunos liderança, espírito crítico e alto nível de excelência. Na FCA existem 2 PET: PET – Agronomia e PET – 

Engenharia Florestal. A seleção dos alunos (12 por curso) é feita por uma comissão liderada pelo 

professor-tutor, com a participação de outros bolsistas PET, no início do segundo ano do curso, e de 

acordo com o desempenho escolar. Informações na Seção de Graduação. 

 

BOLSA DE APOIO ACADÊMICO E EXTENSÃO 

 

Programa da própria Unesp, destinado aos alunos que comprovem carência econômica; o 

anúncio das inscrições deve ser divulgado pela CEBOP. Informações na Seção de Graduação. 

 

BOLSA DE APOIO ACADÊMICO E EXTENSÃO III – MONITORIA E INFORMÁTICA 

 

Na monitoria, os alunos deverão auxiliar em aulas de uma disciplina, sendo a escolha feita pelo(s) 

docente(s) responsável (is) pela disciplina, em época divulgada pela CEBOP. Na informática, o aluno 

desenvolve atividades junto ao STI (Serviço Técnico de Informática). Informações na Seção de Graduação. 

 

AUXÍLIO ESTÁGIO 

 

Destinado aos alunos que não foram contemplados com bolsas das entidades onde farão o 

estágio curricular profissionalizante. É de responsabilidade da CEBOP. Informações na Seção de 

Graduação. 
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AUXÍLIO APRIMORAMENTO 

 

Auxílio destinado ao pagamento de inscrição, viagem e alojamento aos alunos que apresentem 

trabalhos em congressos ou outros eventos científicos. Informações na Seção de Graduação. 

 

MORADIA ESTUDANTIL 

 

O campus de Botucatu conta com programa de moradia estudantil para alunos que comprovem 

baixa renda familiar. As instalações da moradia atendem a todos os cursos e um percentual das vagas é 

destinado à FCA. As normas da moradia, critérios de seleção e maiores informações podem ser obtidas 

junto à CEBOP ou à Seção de Graduação. 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

CONSELHO DE CURSO 

 

O Conselho do Curso de Graduação em Engenharia Florestal, da FCA-UNESP, é regido pela 

Resolução UNESP n. 20, de 02 de abril de 1992 e tem como uma das principais finalidades, normatizar as 

disciplinas integrantes do curso, ouvida a Congregação da Unidade. 

Além destas finalidades, o Conselho do Curso de Engenharia Florestal, conforme previsão 

normativa, responde pela proposta pedagógica ora em discussão, buscando a articulação entre objetivos, 

currículos, trabalho docente e avaliação conforme os termos aqui propostos. 

A principal preocupação do Conselho do Curso de Engenharia Florestal presentemente é a de, 

inclusive em consonância com o PDI institucional, reavaliar a estrutura curricular, reforçando a articulação 

vertical e horizontal dos conteúdos das matérias e disciplinas. 

Neste propósito, há a intenção de também se rediscutir os pré-requisitos e conteúdos 

programáticos das disciplinas básicas e profissionalizantes. 

 Há a intenção, adicionalmente, de valorizar, dentro as atividades complementares programadas 

para o curso de Engenharia Florestal, a residência nas Fazendas Experimentais, dentre outras. 
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 Almeja-se, de outro modo, rediscutir as atividades vinculadas ao escopo das questões de ensino, 

pesquisa e extensão universitária buscando, com isto, facilitar o processo bem como o acesso do corpo 

docente, discente e de funcionários a tais atividades (como, por exemplo, reforçar a comunicação por via 

eletrônica). 

Algumas finalidades do Conselho do Curso de Graduação em Engenharia Florestal devem manter 

o desenvolvimento dos trabalhos conforme já o estão fazendo de forma satisfatória e adequada (estudos 

sobre o perfil dos alunos, avaliação do curso, estágios curriculares e trabalho de graduação; análise do 

aproveitamento de cursos e disciplinas, aproveitamento de estudos, elaboração de horário das atividades 

programadas do curso, orientação de alunos por ocasião da matrícula, transferência de alunos e 

elaboração de relatório de atividades do Conselho de Curso). 

 Questões como a alteração ou reestruturação curricular dos cursos de graduação estão, de outro 

modo, segundo entendimento do Conselho do Curso de Graduação em Engenharia Florestal, 

condicionadas a outros elementos tais como reestruturação departamental, política de contratação de 

docente em harmonia com critérios estabelecidos pela CPA-Reitoria. 

 Por fim, algumas diretrizes necessitarão de um processo de discussão bem mais amplo e bem 

conduzido como, por exemplo, planejamento estratégico, ações pró ativas com vistas à melhoria contínua 

do desempenho didático dos docentes (estímulo à troca de experiências tanto no âmbito nacional quanto 

internacional, por exemplo) e incremento do número de vagas do curso (questão com acentuada restrição 

em termos de aspectos tais como infraestrutura e funcionários, dentre outros aspectos). 

 

DEPARTAMENTOS 

 

A FCA possui atualmente quatro departamentos: Engenharia Rural; Gestão e Tecnologia 

Agroindustrial; Produção Vegetal dividida nos setores de Agricultura e Melhoramento Vegetal, Defesa 

Fitossanitária e Horticultura; e Recursos Naturais, com os setores de Ciências Ambientais, Ciência do Solo 

e Ciências Florestais. 

O Departamento de Engenharia Rural possui 15 docentes em RDIDP com titulação mínima de 

doutorado, tendo 6 titulares, 6 adjuntos, 3 assistentes doutores. 

No Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial encontram-se 18 docentes, sendo que 

16 estão em RDIDP e 2 CLT. A titulação está distribuída em 1 titular, 6 adjuntos, 9 assistentes doutores e 

dois substitutos. 

O Departamento de Produção Vegetal possui 29 docentes todos no regime RDIDP, sendo 6 

titulares, 8 adjuntos e 15 assistentes doutores. 
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O Departamento de Recursos Naturais tem 25 docentes todos em RDIDP, sendo 4 titulares, 8 

adjuntos, 11 assistentes doutores e 2 substitutos. 

 

CORPO DOCENTE 

 

Segundo dados, da Diretoria Técnica Acadêmica da FCA, há expectativa de aposentadoria de 40 

docentes nos próximos 5 anos. Portanto, depreende com urgência uma política de contratação docente 

para que não haja interrupção no desenvolvimento das atividades primordiais do ensino, pesquisa e 

extensão universitária dos cursos oferecidos por esta unidade. 

Sendo que, existe também uma necessidade de política de contratação docente para o curso de 

Engenharia Florestal, no que se refere as novas demandas científicas da área florestal.  

 

POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DOCENTE 

 

O PDI da UNESP em sua proposta preconiza que suas unidades se preparem e se tornem social e 

cientificamente reconhecidas, nacional e internacionalmente, enquanto referências na inovação e na 

excelência no ensino, da pesquisa e da extensão universitária.  

A UNESP, por outro lado, vem apoiando um vigoroso processo de internacionalização. 

A estratégia institucional da UNESP requer que seus atores estejam aptos a “criar e implantar 

abordagens teóricas e práticas na construção do conhecimento com base em atividades inter e 

transdisciplinar”.  

Desta forma, regida pelos princípios o objetivo da comunidade unespiana, objetiva-se criar, 

preservar, organizar e transmitir o saber, a arte e a cultura por meio da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão universitária 

A instituição pública de ensino superior pretende isto, primordialmente, por intermédio da 

preparação de cidadãos críticos e capacitados para o exercício da pesquisa e das diferentes profissões, 

respeitando a liberdade intelectual. 

Respeitando, ainda, o pluralismo das idéias. 

Defendendo e promovendo, por fim, a cidadania, os direitos humanos e a justiça social, de forma 

a promover uma reflexão continuada sobre as transformações impostas e a necessidade de solucionar os 

problemas sociais do séc. XXI. 
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Dentro deste escopo e considerando as Diretrizes Curriculares do Curso de Engenharia Florestal, 

as contratações de docentes devem se orientar por ações pedagógicas que visam desenvolver condutas e 

atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como princípios: a) o respeito e a proteção à fauna 

e à flora; b) a conservação ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água; c) o uso tecnológico 

racional, integrado e sustentável dos recursos naturais, em particular, os florestais, com o atendimento do 

equilíbrio do ambiente; d) o emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo, notadamente quando 

diante de elementos sociais, administrativos, políticos e econômicos e, por fim; e) o atendimento às 

expectativas humanas e sociais das presentes e futuras gerações quando do exercício de suas atividades 

profissionais. 

Há que se ressaltar que a política de contratação da UNESP para o curso de Engenharia Florestal 

em especial terá que ser compatibilizada com a dos ditames da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), 

da UNESP, notadamente em termos da previsão normativa de uma carga horária mínima de oito horas 

semanais por docente. 

As tentativas de contratação docente para o setor de Ciências Florestais, fundamentadas na 

especificidade das áreas e na melhoria da qualidade do curso, mesmo tendo o apoio do Departamento de 

Recursos Naturais e da Congregação da FCA, não foi aprovada pela CPA em função da baixa carga horária 

do departamento. 

 

DEMANDAS ATUAIS DE CONTRATAÇÃO DOCENTE 

 

Durante o processo de Avaliação Institucional Externa, de 2010, o parecerista afirma que 

“diversas disciplinas da área profissionalizante ainda são ministradas por docentes cuja formação e linhas 

de pesquisa não são compatíveis com os objetivos do curso”. 

Esta condição naturalmente não se coaduna no que concerne ao curso de Engenharia Florestal, 

com a estratégia institucional tanto da UNESP quanto da FCA consoante de início descrita.  

Não se coaduna, ademais, com o presente processo de revisão do Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Graduação em Engenharia Florestal, da FCA-UNESP, principalmente se forem considerados 

relevantes e singulares aspectos didáticos, técnicos, científicos e pedagógicos, tais como, Curso de Pós-

Graduação, Assessoria Pedagógica, potencialização das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Universitária, dentre outros. 

Tal cenário, por fim, serão reforçadas com as orientações, demandas e diretivas instituídas no 

país e no mundo conforme a questão da sustentabilidade impõe. 

Dentro deste escopo e particularmente no que diz respeito ao atual Setor de Ciências Florestais 

do Departamento de Recursos Naturais, há um cenário de 10 docentes em RDIDP que respondem por 25 
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disciplinas obrigatórias, 10 disciplinas optativas, 9 disciplinas de Pós-Graduação, atuando em 23 diferentes 

áreas. 

Apesar de toda a diversidade de áreas e disciplinas, a carga horária semanal média por docente 

deste setor é de 7,25. 

Alguns fatores contribuíram para esta realidade atual, entre eles: 

1. O esforço em “enxugar a grade curricular”, trazendo a redução de carga horária por 

disciplina; 

2. A ampliação da formação profissional, criando as disciplinas optativas que foram 

distribuídas aos docentes já existentes (não houve nenhuma contratação); 

3. A aposentadoria de 3 docentes, com a reposição de apenas 1 vaga; 

4. A criação do Curso de Pós-Graduação em Ciência Florestal que vem demandando o 

engajamento dos docentes do Setor. 

A situação de docentes com respeito aos demais departamentos da FCA que contribuem dentro 

do curso de Engenharia Florestal, da FCA-UNESP, não é muito diferente do cenário acima descrito. 

Assim é que naturalmente se faz necessária a contratação de docentes para o curso de 

Engenharia Florestal, contempladas segundo a percepção dos que desenvolveram este material. Foram 

apontadas as seguintes diretrizes para a política de contratação de docentes para o curso de Engenharia 

Florestal, da FCA-UNESP tais como: Dendrologia, Planejamento Ambiental, Hidrologia Florestal, Manejo e 

Exploração de Produtos Florestais Não Madeireiros, Gerenciamento Ambiental, Silvicultura de Precisão, 

Educação Ambiental, Sistemas Integrados de Gestão Ambiental – Certificações, Serviços Ecossistêmicos, 

Ecologia da Paisagem, Associativismo e Cooperativismo, Manejo Florestal Sustentável, 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação Tecnológica, Processamento e Beneficiamento de Produtos 

Florestais Não – Madeireiros, Permacultura (Agroecologia). 

Outras disciplinas deverão ser discutidas com a comunidade acadêmica, sugerindo a princípio 

disciplinas que auxiliem o desenvolvimento pessoal dos discentes a citar: domínio da escrita – Redação - e 

domínio de apresentações – Seminários e Ética no mundo do trabalho e Interrelações pessoais; 

Esta análise deverá ser feita entre os docentes e se constituirá no início do processo de 

ampliação das fronteiras de um curso que será responsável por medidas de sustentabilidade dos seres 

humanos num breve espaço de tempo. 
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CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

Atualmente o corpo técnico-administrativo da FCA é composto por 101 funcionários distribuídos 

em suas diversas funções, nas seguintes unidades administrativas: 

 Diretoria 

 Departamento de Engenharia Rural 

 Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial 

 Departamento de Produção Vegetal 

 Departamento de Recursos Naturais 

 Seção de Atividades Agrárias – FEPE 

 Seção de Atividades Auxiliares 

 Seção de Conservação e Manutenção 

 Seção Téc. de Adm. e Desenv. de RH 

 Seção Técnica Acadêmica 

 Seção Técnica de Comunicações 

 Seção Técnica de Finanças 

 Seção Técnica de Graduação 

 Seção Técnica de Materiais 

 Serviço Técnico de Informática 

 Setor de Apoio ao Ens., Pesq. E Extensão – FEPE 

 Setor de Marcenaria, Serraria e Serviços Gerais 

 Setor de Parques, Jardins e de Preservação Ambiental 

 Setor de Produção Vegetal – FEPE 

 Setor de Vigilância 

 Biblioteca  

 Centro de Convivência Infantil 

Segundo dados apresentados pela DTA desta unidade nos próximos 5 anos se aposentarão 40 

funcionários. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

 

As instalações da FCA situam-se na Fazenda Experimental Lageado, no município de Botucatu, 

que conta com área física de 938,96 ha, onde prédios administrativos, departamentos, central de salas de 
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aulas e instalações de apoio à pesquisa e ao ensino, construídos após 1991, convivem com outros 

anteriores a esta data e construções históricas centenárias, pertencentes a antiga fazenda de café. A 

tabela abaixo relaciona as áreas construídas nas diferentes modalidades, pertencentes a FCA, UNESP 

campus de Botucatu. 

Descrição Área, m2 

Administração geral da unidade 4.116,09 

Departamentos (estruturas administrativas e laboratórios) 16.986,87 

Apoio ao ensino (laboratórios didáticos e salas de aula) 7.926,33 

Apoio de campo à pesquisa 15.797,60 

Fazendas experimentais (área de apoio ao ensino e pesquisa e administração) 4.889,00 

Área esportiva e de lazer 1.482,70 

Área histórica 2.044,11 

Colônias 3.625,10 

Área total construída 56.867,80 

 

INSTALAÇÕES 

 

A FCA possui 03 Centrais de Salas de Aulas, onde se concentra a maior parte das atividades 

didáticas dos cursos de graduação (aulas teóricas e práticas), excluindo-se as aulas de campo. 

As 12 salas de aula da Central, além das salas de aulas dos departamentos, dispõe de uma 

estrutura adequadamente aparelhada (computadores, projetores de multimídia, retroprojetroes, telas de 

projeção, lousas negras ou brancas, flipcharts, equipamento de som e ar condicionado). 

Existem ainda recursos audiovisuais destinados ao ensino, disponíveis na FCA, tais como 

aparelhos televisores e videocassetes. 

Uma relação mais discriminada destas instalações deve considerar, portanto, a existência de 04 

laboratórios didáticos, 01 sala de desenho, 03 anfiteatros (com capacidade para 80 alunos, 80 alunos e 

120 alunos), 10 Salas de aula com capacidade para 40 alunos e 02 salas de aula com capacidade para 60 

alunos. 

Além desses, existem outros televisores, videocassetes, DVD´s, e projetores multimídia nos 

departamentos que utilizam suas salas de aula com freqüência, como é o caso do Setor de Ciências 

Florestais do DRN. 

A FCA dispõe também de um auditório com 300 lugares, equipado com recursos audiovisuais, 

palco e salas de apoio, que vem sendo utilizado para a realização de palestras com grande audiência, 

simpósios, congressos, eventos culturais, etc. 
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Em relação à infraestrutura para esportes, a FCA dispõe de uma área esportiva, contendo quadra 

poliesportiva aberta, e um ginásio poliesportivo que foi inaugurado em 2004, capaz de comportar outras 

atividades não esportivas, como solenidades de formatura e outros eventos que envolvam públicos 

maiores, etc. O ginásio conta com toda a infraestrutura necessária, como vestiários, lanchonete 

(desativada), arquibancadas. Conta também com um campo de futebol suíço, quadra de vôlei de praia, e 

salão social para eventos. 

Quanto as Fazendas Experimentais de Ensino, Pesquisa e Produção, a área destinada para aulas 

de campo engloba, na realidade, todas as Fazendas Experimentais de Ensino, Pesquisa e Produção 

(Lageado, Edgárdia e São Manoel). Nestas áreas são realizadas aulas de campo, experimentos, etc. 

Campos cultivados encontram-se instalados nestas Fazendas, especialmente na Fazenda Edgárdia. Áreas 

de florestas nativas (cerca de 800 ha) e plantadas (cerca de 40 ha) que servem como vasto laboratório 

didático natural para as aulas práticas do curso de Engenharia Florestal. 

As Fazendas Experimentais Lageado-Edgardia (ambas situadas no município de Botucatu) e São 

Manuel (localizada no município homônimo) formam as Fazendas Experimentais de Ensino, Pesquisa e 

Produção (FEPP), cuja área total atinge 2.535,91 ha, a saber: Fazenda Edgárdia: 1200,32 ha, Fazenda 

Lageado: 938,96 ha e Fazenda São Manuel 396,63 ha. Deste total, pertencem à FCA 45l,4 ha na Fazenda 

Edgardia; 560 ha na Fazenda Lageado e 132,2 ha na Fazenda São Manuel. 

O uso das áreas das FEPP direciona-se para as atividades de ensino, pesquisa e produção, 

encaminhadas por alunos de graduação, pós-graduação, docentes e pesquisadores. Por seu tamanho e 

localização, apresentam condições privilegiadas para o desenvolvimento dessas atividades, inclusive em 

termos comparativos, dada a diversidade de características climáticas e de tipos de solo, reforçando a 

articulação Ensino/Pesquisa, Teoria/Prática, no campo de Ciências Agrárias, com ênfase no 

desenvolvimento de tecnologias mais diretamente voltadas para as necessidades e condições da 

produção agrícola e florestal. 

Quando da instalação da FCA na Fazenda Experimental Lageado em 1981, a comunidade 

acadêmica encontra nesta área um espaço que vinha sendo ocupado e trabalhado desde o século XIX. 

Na realidade, as Fazendas Experimentais Lageado e Edgardia, formadas por área contínua, 

constituíam antiga propriedade particular produtora de café, em meados do século passado. Permanecem 

nestas áreas expressivos testemunhos históricos do processo de expansão da cafeicultura no Oeste 

Paulista, seja no que concerne a instalação de trabalho e produção, seja quanto a moradias; a "Casa 

Grande" e os terreiros de secagem de café, instalações da máquina de beneficiamento de café, estábulos, 

etc. As "colônias" que abrigavam trabalhadores nacionais e estrangeiros, atestam a importância do 

sistema de colonato como relação de trabalho predominante na expansão dos cafezais nesta porção do 

território paulista, cenário este propicio não somente a atividades de ensino e pesquisa como ao lazer 

comunitário. 
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Já a vocação da área da Fazenda Experimental Edgárdia, localizada parcialmente na Cuesta de 

Botucatu, abarca o desenvolvimento de atividades de conservação das matas naturais aí presentes, 

recobrindo mais de 600 ha, englobadas em área de Proteção Ambiental (APA). Anota-se, neste sentido, a 

importância dada pela FCA ao conhecimento e manejo técnico das áreas de florestas, nativas e 

implantadas, considerando-se o elevado percentual de desmatamento que caracteriza o Estado de São 

Paulo, e a significância da área remanescentes de floresta estacional semidecidual, matas ciliares e 

cerradão. 

Quanto à Fazenda Experimental de São Manuel, a integração desta com a FCA, resultou de 

efetivo empenho da comunidade universitária da então FCMBB. As idéias iniciais, originadas na cidade de 

São Manuel eram utilizar a área desta Fazenda para a criação de uma outra Faculdade de Agronomia. 

Argumentações técnicas e análise da demanda de engenheiros agrônomos pelo mercado de trabalho 

estadual e regional demonstraram, à época, ser o projeto inoportuno e viabilizaram a cessão da área para 

a então FCMBB, na década de 60, portanto, em época anterior a transferência das Fazendas Lageado e 

Edgardia para a Faculdade de Ciências Agronômicas. 

A existência de água em abundância e sua infra-estrutura de pesquisa, incluindo mão de obra, 

permitiram historicamente e permitem até a atualidade o desenvolvimento de pesquisas e ensino na área 

de horticultura e de culturas que necessitam de irrigação durante o ciclo. Além disso, o tipo de solo, 

caracteristicamente pouco fértil, é apropriado para o desenvolvimento de pesquisas na área de inter-

relações entre fertilidade e adubação, bem como para a pesquisa silvicultural. 

O viveiro florestal do Departamento de Recursos Naturais da FCA tem capacidade de produção 

de cerca de 200 mil mudas de árvores exóticas e nativas por ano. Este viveiro conta com modernas 

instalações, incluindo, além dos canteiros, casas de vegetação, casa de sombra, estufa para enraizamento 

de estacas, laboratório de sementes e substrato. 

 

LABORATÓRIOS 

 

 Os cinco laboratórios didáticos na FCA, instalados na Central de Salas de Aula, têm uma área total 

de 749,00 metros quadrados. A sua funcionalidade foi avaliada como adequada, bem como a sua 

adequação quanto ao número de alunos. 

 A FCA contava, até o ano de 2001, com apenas um laboratório didático destinado a aulas de 

informática, sendo que a partir de 2002 passou a contar com 2, após a adaptação de uma das salas de 

aula para tal finalidade. 

 Os laboratórios de pesquisa sob responsabilidade dos departamentos da FCA eventualmente são 

também utilizados para atividades didáticas, como é o caso dos laboratórios de sementes, de substratos, 
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de secagem e preservação da madeira, de celulose e papel, dentre outros. São 76 os laboratórios de 

pesquisa na FCA, ocupando área total de 16.154 metros quadrados. Os laboratórios mostrados na tabela 

abaixo nos departamentos são compartilhados pelos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal. 

Departamento de Engenharia Rural 

Laboratório Informática – Docente; Laboratório Informática – Alunos da Pós-graduação; Laboratório de 

Dinâmica dos Solos; Laboratório de Processamento de Produtos Agrícolas; Laboratório de Ensaios em 

Secagem e Armazenamento; Laboratório de Recursos Hídricos; Laboratório de Sensoriamento e 

Geoprocessamento; Laboratório de Cartografia e Fotointerpretação; Laboratório de Ensaios de 

Materiais; Laboratório de Energização Rural; Laboratório de Relações Água-Planta; Laboratório de 

Relações Água-Solo; Laboratório de Qualidade da Água; Laboratório de Agregados do Solo; Laboratório 

de Máquinas para Pulverização; Laboratório de Informática - Patrulha; Laboratório de Instrumentação; 

Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola (Nempa) 

Departamento de Produção Vegetal 

Câmara de Crescimento; 05 Casas de Vegetação e 10 Agro-estufas; Laboratório de Acarologia; 

Laboratório de Análise de Açúcar e Álcool; Laboratório de Análise de Plantas; Laboratório de Análise de 

Sementes; Laboratório de Análise Sensorial; Laboratório de Aplicação de defensivos Agrícolas; 

Laboratório de Biometria; Laboratório de Biotecnologia e Microbiologia Agrícola; Laboratório de Campo, 

para preparo e recepção de experimentos de campo; Laboratório de Cultura de Tecidos; Laboratório de 

Diagnose de Viroses – Testes Sorológicos; Laboratório de Digestão de Material; Laboratório de 

Entomologia; Laboratório de Fermentação Alcoólica; Laboratório de Fitobacteriologia; Laboratório de 

Fitopatologia; Laboratório de Fitoquímica; Laboratório de Hortaliças; Laboratório de Macro-análise; 

Laboratório de Manipulação de Defensivos Agrícolas; Laboratório de Matologia; Laboratório de 

Melhoramento Vegetal; Laboratório de Micro-propagação; Laboratório de Microscopia Eletrônica; 

Laboratório de Nematologia; Laboratório de Paisagismo; Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e 

Hortaliças; Laboratório de Recepção de Materiais; Laboratório de Recepção de Material de Campo; 

Laboratório de Seqüenciamento de DNA/Projeto Genoma/FAPESP; Laboratório Geral de Análises 

Químicas; Laboratório para testes de Pontas de Pulverização Hidráulica; Laboratório Rápido de 

Propagação Vegetal; Laboratório Relação Solo/Planta e Núcleo de Pesquisas Avançadas em Matologia. 

Departamento de Recursos Naturais 

Área de solos - Laboratório de Análise Química de Solo; Laboratório de Análise Química de Planta; 

Laboratório de Análise Química de Fertilizantes e Corretivos; Laboratório de Física do Solo; Laboratório 

de Fotointerpretaçäo; Laboratório de Análise Roentgenográfica; 2 Casas de vegetação com controle de 

temperatura e Túneis de pesquisa. 

Área Ambiental - Demonstração e Calibração de Equipamentos Meteorológicos; Sedimentologia; 

Poluição Ambiental; Geoquímica; Análise Espectográfica; Resíduos Sólidos e Compósitos; Resíduos 

Sólidos e Líquidos (Metais Pesados); Plasma; Radiometria Solar; Climatologia Automatizada; Estação 

Meteorológica Automática, Posto Meteorológico, Estação Evapotranspirométrica; e Estação de 

Radiometria Solar. 
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Área Florestal - Laboratório de Celulose e Papel; Laboratório de Química da Madeira; Laboratório de 

Secagem da Madeira; Laboratório de Preservação da Madeira; Laboratório de Anatomia e Qualidade da 

Madeira; Laboratório de Dendrologia e Silvicultura Tropical; Laboratório de Informática; Laboratório de 

Operações de Baixo Impacto; Viveiro Florestal; Laboratório de Propriedades Físicas da Madeira; 

Laboratório de Propriedades Mecânicas da Madeira; Marcenaria; Sala climatizada para ensaios das 

Propriedades da Madeira. 

Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial 

Laboratório Didático de Informática; Laboratório de Bebidas; Laboratório de Cromatografia; Laboratório 

de Análises Gerais; Laboratório de Aula; Núcleo de Estudos em Marketing Agropecuário, Núcleo de 

Estudos em Agroecologia e Agricultura Familiar; Núcleo de Estudos de Política e Legislação Florestal, 

Núcleo de Estudos em Sistema Integrado de Gestão, Núcleo de Estudos em Avaliação e Custos 

Energéticos, e Laboratório de Microbiologia. Há, também, a participação de docentes do departamento 

em Laboratórios de outros departamentos (como, por exemplo, o Núcleo de Estudos em Máquinas e 

Pneus Agrícolas)  

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

BIBLIOTECA 

 

Como parte essencial do apoio ao ensino e a pesquisa, uma das grandes conquistas da FCA, foi a 

inauguração da Biblioteca "Paulo de Carvalho Mattos", em 30/8/1991, que antes funcionava 

precariamente com um posto de atendimento em diferentes salas da FCA, sem local definitivo. 

A moderna Biblioteca de 1331 m
2
 contém: 12 Salas de estudos para grupos de até quatro 

usuários cada; 06 Salas destinadas a pesquisadores da pós-graduação, dois usuários cada; 03 Salões para 

acervos e usuários: livros, periódicos e referências; Anfiteatro “Bibliotecária Maria das Dores de Souza”, 

com 42 lugares, destinado especialmente à educação dos usuários e à defesa de teses e reuniões 

científicas e eventos, dotado de equipamentos para videoconferência e teleconferência; 02 Salas para 

reuniões de até oito participantes cada; jardim de inverno, com 32 lugares disponíveis para trabalho; 

espaço cultural, destinado ao lazer do usuário, leitura de jornais, conversa informal e exposições em geral, 

com aparelho de televisão, equipamento para teleconferência, expositores com revistas e jornais e 

poltronas confortáveis. O número de lugares destinados aos usuários é de 306. 

A Biblioteca está subordinada, administrativamente, ao Diretor da Unidade e, tecnicamente, à 

Coordenadoria Geral de Bibliotecas – Reitoria. É composta de uma Diretoria Técnica e 2 Seções Técnicas: 

Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação (STATI) e Seção Técnica de Referência, 

Atendimento ao Usuário e Documentação (STRAUD). 
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 A tabela abaixo demonstra informações sobre a estrutura técnica e física da biblioteca da 

FCA. 

Recursos Humanos 
Equipe da Biblioteca 

Bibliotecárias 5 

Técnico em Biblioteca 2 

Assistente Técnico Administrativo 1 

Auxiliares de Biblioteca 3 

Oficial Administrativo 2 

Auxiliar de Serviços Administrativos 1 

Agente de Vigilância e Recepção 1 

Técnico de informática 1 

Total de servidores 16 

Acervo Bibliográfico 

Obras monográficas (inclui livros, teses, dissertações, folhetos e fitas 
de vídeo) 

13.778 

Obras periódicas nacionais 1.162 

Obras periódicas estrangeiras 679 

Obras periódicas fasciculos 91291 

Total geral de obras 105.069 

Bases de dados locais 8 

Bases de dados on-line – CGB - Reitoria 41 

Fundo Arquivístico 
“Estação Experimental 

de Botucatu” 

Documentos encadernados 69 

Pastas de papelão/envelopes 66 

Croquis, projetos, mapas e plantas 341 

Documentos administrativos e particulares 476 

Periódicos 211 

Obras impressas 717 

Recursos de 
Informática 

Microcomputadores para o trabalho interno 16 

Microcomputadores para a pesquisa dos usuários 19 

Servidores 3 

Impressoras 14 

Scanners 5 

Redes de dados com 72 pontos  

Usuários 

Inscritos 2.788 

Potenciais 3.753 

Média de utilização diária de obras 516 

Comutação bibliográfica solicitada 489 

Comutação bibliográfica fornecida 448 

Cursos e aulas ministradas pela biblioteca aos alunos de graduação e 
pós-graduação 

52 h 

Participantes nos cursos e aulas ministradas pela biblioteca 267 

Empréstimos entre bibliotecas solicitados 335 

Empréstimos entre bibliotecas fornecidos 961 

Normalização de referências - trabalhos 194 

Normalização de referências - referências 5.307 
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Serviços 
Cooperativos 

Participa das redes bibliodata; Comut – IBICT; CCN; CIN / CNEN; British Library; 
RIBLU – Rede Iberamericana de Bibliotecas Universitárias; Base Bibliográfica da 
Agricultura Brasilieira - AGROBASE 

Serviços oferecidos 
pela biblioteca 

Assessoria técnica regular, a três periódicos científicos. Acesso a consórcios de 
periódicos eletrônicos, com texto integral, Probe, Scielo e bases de dados para 
consulta on-line. Acesso à teleconferência e videoconferência. Internet. 
Comutação bibliográfica on-line com IBICT e com a British Library. Empréstimo 
entre bibliotecas - Redes UNESP, USP, Unicamp e outras bibliotecas. 
Empréstimo e consulta de livros, periódicos, teses, vídeos e eventos. Orientação 
bibliográfica formal e informal. Normalização técnica de teses, dissertações e 
periódicos produzidos na Unidade. Catalogação na publicação. Levantamento 
bibliográfico. Cotação de livros para usuários. Exposição semanal de novas 
publicações periódicas. Videoteca disponível para empréstimo e/ou consulta local, 
duas salas para projeção. Disponibiliza orientação individual para acesso aos 
periódicos eletrônicos, diariamente, de acordo com as necessidades dos usuários. 
Programa de  Educação de Usuários, ministrado a todos os ingressantes. Serviço 
de reprografia. Espaço cultural para exposições/apresentações artístico-culturais. 
Tratamento da documentação do “Museu do Café”. Exposição de livros, periódicos, 
cartazes, folders e outros documentos que possam interessar aos usuários. 

 

Em síntese, a Biblioteca dispõe da seguinte estrutura: 

Total: 109.654 itens 
 

Livros: 18.263 itens 
Periódicos: 81.735 itens 
Dissertações/Teses: 5.716 
DVD e Fitas de Vídeo (técnicos e não técnicos): 1.430 
Outros (relatórios de estágio, folhetos, memoriais, relatórios de estágio, mapas): 2.510 

 

Adicionalmente, a biblioteca é dotada de uma base de dados, relacionada a seguir. 

 

BASE DE DADOS 

 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

AGRICOLA Agricultural online Access, Agris / Caris , CAB Abstracts  

 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

Analytical Abstracts, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts: ASFA, C S A Cambridge Scientific Abstracts, 
COMPENDEX EI Engineering Index, GEOREF, INSPEC, MATH SCI, Reaxys, Water Resources Abstracts, 
Wilson Applied Sciences Abs & Full text, Zentralblatt MATH e o IEEE Expert New : pacote de cursos do 



85 
 

editor IEEE na área de Tecnologia. O pacote abrange 80 cursos em diversas áreas do Conhecimento como: 
Aeroespacial, Inteligência Artificial, Tecnologia Biomédica, Engenharia Elétrica, dentre outras. 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Biological Abstracts, BioMedCentral, Diseasedex, Drug Information Fulltext, DrugDex, DrugReax, Index 
Nominum, IV INDEX, Journals@OVID, Life Science Analytics, MARTINDALE, Oceanic Abstracts, 
Pharmaceutical MSDS, POISINDEX, USP-DI, Wilson Biological and Agricultural Index Plus, Wilson General 
Sciences Full Text, Zoological Records.  

 

PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES 

 

É uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da 
produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 30 mil títulos com texto completo, 
130 bases referenciais, dez bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e 
obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

 

BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 

C@pelo - Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso   

C@thedra - Biblioteca Digital Teses, ambas da UNESP 

 

E-BOOKS: 

 

A Coordenadoria Geral de Bibliotecas oferece para os usuários da Rede de Bibliotecas da Unesp, as 
coleções de e-books abaixo relacionados. 

 

CRCNETBASE 

 

Oferece acesso a livros técnicos e científicos em várias áreas de conhecimento, estando subdivididos em 
30 categorias de assuntos. 

 

 

 

http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?&area=ALL&action=bases
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E-BRARY 

 

Acesso a livros de todas as áreas do conhecimento. 

 

E-LIVRO 

 

Coleção de livros em todas as áreas de conhecimento, em português. 

 

ECCO 

 

Acervo da British Library do século XVIII, incluindo manuscritos e mapas das diversas áreas. 

 

ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCES 

 

Reúne 1087 livros em texto completo nas áreas de Energia e Ciências Ambientais, incluindo séries 
monográficas, como por exemplo: Advances in Ecological Research e Current Topics in Developmental 
Biology. 

 

KLUWER BOOKS 

 

Acesso a livros na área de Medicina e Biologia. 

 

MOMW - THE MAKING OF THE MODERN WORLD 

 

Base de dados que disponibiliza mais de 61 mil obras e periódicos de duas das mais famosas bibliotecas 
academicas: The Goldsmiths' Library of Economic Literature da Biblioteca da Universidade de Londres e 
The Kress Collection of Business and Economics, da Escola de Negócios de Harvard. 
Oferece visão abrangente de teorias, hábitos, costumes da economia e negócios no Ocidente entre os 
Séculos XV e XIX. 
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NETLIBRARY 

 

Acesso a 930 livros digitais abrangendo todas as áreas de conhecimento. 

 

REFEREX 

 

Reúne as principais fontes de material de referência na área das Engenharias. 

 

SAFARI 

 

Coleção de 430 livros na área de Computação e Tecnologia da Informação. 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

 

 

O curso de graduação em Engenharia Florestal deve ser compreendido dentro do contexto do 

processo de formação histórica da UNESP (Instituição Pública Estadual de Ensino Superior multi campi), 

do fato de ser o único curso de Engenharia Florestal da UNESP, ter sido originado a partir da estrutura 

existente para o curso de Agronomia, da FCA-UNESP, bem como de ter sido criado às vésperas do início 

do movimento ambiental que redundou na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Eco-92) e, mais recentemente, culminou no evento Rio+20. 

O curso de Engenharia Florestal da FCA-UNESP, portanto, tanto quanto os cursos de graduação 

voltados para as ciências agrárias e naturais, recebe forte influências do ambiente de trabalho 

(sustentabilidade ou, em outras palavras, compatibilização entre proteção ambiental e produção 

florestal). 

As principais alterações havidas no curso de Engenharia Florestal desde os seus primórdios até o 

presente momento estão relacionadas à necessidade de consolidação de um departamento específico, 

inclusive considerando os processos de reestruturação departamental e do próprio curso em si havidos no 

âmbito da FCA-UNESP. 

Relacionam-se, ademais, à necessidade de contratação de docentes para áreas tanto 

consolidadas como para novas áreas, bem como, ao fortalecimento de sua estrutura de ensino, pesquisa e 

extensão universitária. 
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Deve se avaliar o curso de graduação de Engenharia Florestal, por outro lado, a partir da 

proposta de maior integração, por conta da existência de docentes que estão vinculados ao curso, com os 

demais departamentos da FCA-UNESP e de outras unidades de ensino. 

Não se deve desconsiderar, ademais, a expectativa de fortalecimento das relações entre os 

cursos de Graduação em Engenharia Florestal e Pós-Graduação em Ciência Florestal, além do incremento 

das suas relações internacionais e de seu processo de internacionalização. 

Um redirecionamento das relações entre discentes, docentes e funcionários deve ser buscado, 

sem o que a melhoria da avaliação, rumo ao grau de excelência, do curso de Engenharia Florestal, tanto 

por processos externos quanto internos, não será alcançada de maneira satisfatória. 

Destaque especial deve ser proporcionado ao recém-criado Curso de Pós-Graduação em Ciência 

Florestal que, desde se início, foi avaliado pelos órgãos pertinentes perto do gradiente máximo. 

O curso de graduação em Engenharia Florestal, de outra maneira, vem procurando se adequar às 

mais atuais tendências e diretrizes estabelecidas para o ensino superior, à pesquisa científica e a extensão 

universitária (como, por exemplo, a disponibilidade de uma Assessoria Pedagógica, tanto no âmbito 

interno quanto externo). 

A este propósito poder-se-ia mencionar, inclusive, a instituição também junto ao curso de 

graduação em Engenharia Florestal, por parte da FCA-UNESP, da Semana de Estudos e Práticas 

Pedagógicas, das Quartas-feiras “livres”, do Estágio Curricular Supervisionado, existente desde a 

implantação do curso, dos Trabalhos de Conclusão, bem como da valorização das Atividades 

Complementares, dentre outros exemplos. 

Ainda a respeito das Atividades Complementares, destaque especial deve ser proporcionado à 

Residência em Ciências Agrárias. Isto porque, enxerga-se a Residência, dentre outras, como uma das atividades 

complementares com maior potencial de futuro aprimoramento dentro do curso de Engenharia Florestal.  

O curso vem procurando, ainda, se aproximar do Sistema Profissional e das Associações 

Representativas da Classe Profissional. Assim, a integração das realidades acadêmico, profissional e de 

trabalho deve ser paulatina, contínua, crescente e harmoniosamente construída. Assim é que se pretende 

harmonizar o Perfil Profissional, os Objetivos do Curso, as Atribuições Profissionais, as Habilitações 

Técnicas, a Capacitação e Valorização Profissional, as Habilidades e as Competências aos anseios da 

sociedade e às expectativas do ambiente do trabalho. 

Dentro deste escopo, inclusive, pretende-se trabalhar mais incisivamente com temas tais como 

Empreendedorismo, Inovação Tecnológica, Associativismo, Cooperativismo, notadamente no que 

concerne à Empresa Júnior da área florestal, a Conflor-Jr (para o quê se pretende o engajamento de um 

número mais expressivo de discentes do curso de graduação em Engenharia Florestal). 
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Em consequência, o curso de Engenharia Florestal, a partir de agora, caminha rapidamente, 

inclusive em consonância com seu Mapa Conceitual e a reorganização da Estrutura Curricular, para um 

processo de consolidação de suas características e tradições profissionais, com vistas a se posicionar 

frente às demais instituições públicas e privadas de ensino superior da Engenharia Florestal, quer 

estaduais, quer nacionais e, quiçá, internacionais. 

Acredita-se, a este respeito, que o processo de avaliação dos Egressos, conforme relatado neste 

documento, seja um dos elementos que endossam este entendimento global.  

 

AVALIAÇÃO INTERNA 

 

O processo de avaliação interna foi interrompido há alguns anos atrás por conta da insatisfatória 

participação do corpo discente, bem como de certa resistência do corpo docente. A expectativa é retomar 

o processo de avaliação interna, envolvendo discentes, docentes e funcionários, muito embora 

procurando-se estabelecê-lo dentro de bases mais pró 

ativas e dentro de uma agenda e programação positivas, 

que busquem, antes de tudo, a melhoria contínua da 

qualidade do ensino do curso de Engenharia Florestal 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

ENADE 

 

O curso de Engenharia Florestal participou do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) nos anos de 2005, 2008 e 2011.  

O objetivo do ENADE é aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades 

para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para 
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compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão ligada às realidades brasileira e 

mundial e a outras áreas do conhecimento.  

O conceito 1 do ENADE equivale a nota (0 a 0,9); o 2 (1,0 a 1,9); o 3 (2,0 a 2,9); o 4 (3,0 a 3,9 )e o 

5 a (4,0 a 5,0).  No ano de 2005, os alunos comparecem e fizeram a prova resultando em Conceito 4 para 

o curso de Engenharia Florestal.  

A Tabela a seguir apresenta o desempenho dos alunos em formação geral e componente 

específico da prova do ENADE/2005. 

ENADE 

Instituição Brasil 

Concluintes Ingressantes Concluintes Ingressantes 

Tamanho da 
população 

27 40 716 1306 

Média 

Geral 
46,0 32,3 36,9 29,5 

Média Formação 
Geral 

56,8 55,2 51,4 48,5 

Média Formação 
Específica 

42,4 24,7 32,1 23,2 

Desempenho dos alunos no ENADE/2005 

Os resultados do ENADE 2008 devem ser analisados, todavia, com ressalvas. Neste ano alguns 

dos alunos entregaram a prova em branco, enquanto o restante elaborou a avaliação normalmente. 

Como resultando, a nota média final de avaliação do curso foi significativamente afetada, resultando no 

Conceito 1 para o curso de Engenharia Florestal no ENADE.  

A tabela abaixo, por seu turno, relaciona o desempenho dos alunos em formação geral e 

componente específico da prova do ENADE/2008. 

 

ENADE 

Instituição Brasil 

Concluintes Ingressantes Concluintes Ingressantes 

Tamanho da 
população 

34 32 3303 1586 

Média 

Geral 
27,1 30,3 37,8 47,7 
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Média Formação 
Geral 

31,3 32,1 46,8 49,9 

Média Formação 
Específica 

25,6 29,6 34,8 46,9 

Desempenho dos alunos no ENADE/2008 

 

Os resultados do ENADE 2011 do curso de graduação em Engenharia Florestal da FCA – UNESP 

ainda não foram publicados. 

A expectativa final, a despeito de problemas tais como a foram de participação e engajamento 

dos discentes no processo de avaliação, é promover gestões com vistas com que o curso de Engenharia 

Florestal possa almejar o conceito 5,0 do ENADE.  

Dentro deste escopo é que devem ser incluídas, a propósito, algumas das ações consoante 

propostas no presente documento (a exemplo da criação de um departamento específico, da rediscussão 

de algumas estratégias junto ao Conselho do Curso de Graduação, da melhoria da infraestrutura, dentre 

outros). 

 

AVALIADOR EXTERNO CONVIDADO 

 

O curso de Engenharia Florestal passou pelo processo 

de Avaliação Institucional da Universidade Estadual Paulista – 

UNESP, em 2009, tendo como avaliador externo o Prof. Dr. Walter de Paula Lima do Departamento de 

Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - USP, Campus de Piracicaba.  

Do processo de avaliação o Conselho de Curso entendeu e têm trabalhado para a melhoria 

constante da graduação por meio de ações e discussões acerca do pontos fortes e fracos do curso de 

Engenharia Florestal. A reformulação do projeto político pedagógico foi a primeira ação com o objetivo de 

ressaltar o perfil do engenheiro florestal formado pela FCA – Unesp de Botucatu, bem como as ementas 

que serão estudadas para se adequar à necessidade do curso. 

O curso de Engenharia Florestal foi bem avaliado pelos discentes selecionados para descrever a 

formação acadêmica recebida nesta unidade. 

Em relação ao corpo docente está altamente qualificado, com produção científica regular e 

dentro da média e, na totalidade dos docentes da área profissionalizante do curso, com formação e linhas 

de pesquisa compatível com as disciplinas que ministram. 
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A Integração da Graduação com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária tem sido 

expressivo por meio de grupos, como por exemplo, o Grupo PET e a Conflor Jr. – Consultoria Florestal, 

entre outras iniciativas (projetos de extensão universitária da Proex, projetos de assistência técnica, 

dentre outras) promovidas pela instituição, com a participação incisiva do corpo docente. Entretanto 

segundo o avaliador ainda será necessário reavaliar algumas atividades de extensão que não guardam 

relação direta com os objetivos do curso. 

Foi ressaltado que há deficiências em relação ao técnico administrativo para dar o apoio às 

atividades do curso. Entretanto o avaliador considerou importante a contratação da assessoria 

pedagógica permanente na unidade. É preciso aqui, ainda ressaltar que a FCA também mantêm um 

serviço de atendimento psicológico aos seus alunos. 

A infraestrutura do curso foi bem avaliado no que se refere as salas de aula, biblioteca, 

laboratórios de informática além do acesso e uso de computadores e às bibliotecas digitais. Entretanto foi 

ressaltada a carência de espaço físico dos laboratórios de pesquisa e modernização dos equipamentos do 

extinto Departamento de Ciências Florestais. 

AVALIAÇÃO DA MÍDIA PUBLICITÁRIA 

 

A avaliação da Editora Abril trata-se de um processo não oficial, promovido por editores de 

revistas educacionais e é uma forma de divulgar o curso de Engenharia Florestal na mídia. 

A figura a seguir apresenta a avaliação realizada pela equipe do guia do estudante da Editora 

Abril no período de 2007 a 2011. 

Ano Classificação 

2007 4 estrelas 

2008 4 estrelas 

2009 4 estrelas 

2010 4 estrelas 

2011 4 estrelas 

Classificação do Curso de Engenharia Florestal da FCA – UNESP (Editora Abril) 
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AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS 

 

O Grupo PET Engenharia Florestal vem realizando desde 2002, a pedido e sob a supervisão do 

Conselho do Curso de Graduação em Engenharia Florestal, um estudo dos egressos do curso de 

Engenharia Florestal, de forma a subsidiar ações de melhoria da qualidade do referido curso. 

Outras ações do Grupo, visando aproximar a instituição de seus egressos, têm sido os encontros 

anuais de ex-alunos do curso de Engenharia Florestal, com cerca de 250 participantes, a criação de um 

grupo no Facebook (rede virtual), com 243 membros, onde alunos e ex-alunos podem divulgar 

oportunidades de estágios e emprego, eventos da área florestal, discussão de temas da área florestal, 

disponibilização de material da área, além da troca de experiências e integração. 

Em 2011, o Grupo realizou uma pesquisa com os egressos dos últimos 5 anos, de 2006 a 2010, 

por meio de um questionário on-line, contendo diversas questões inerentes ao curso, à formação do 

alunos, às dificuldades encontradas e sugestões para a melhoria do curso, envolvendo 104 profissionais. 

A maioria dos egressos (81,73%) direcionou sua formação para uma grande área. A área mais 

procurada foi a área ambiental, com 38,82% dos alunos. As áreas de tecnologia, silvicultura e outras áreas, 

ficaram equilibradas dentre o restante dos alunos, variando de 18,82% a 22,35% (Figura a seguir). 

Durante o período de graduação, 80,77% dos alunos foram bolsistas. Alguns foram contemplados 

com mais de um tipo de uma bolsa ao longo do curso. A iniciação científica, FAPESP e CNPq, contemplou 

47 alunos. As bolsas PROEX, PET e de convênios com instituições públicas e ou privadas, tiveram 

distribuição equitativa, em torno de 15 bolsas respectivamente para cada modalidade. As bolsas de 

monitoria e PAE, que dá suporte a alunos com dificuldades financeiras, foram menos expressivas. 

Pós-Graduação, Empresas Florestais, Empresas de Consultoria Ambiental foram os principais 

destinos dos profissionais formados no período avaliado. O serviço público, estadual e municipal, e a 

prestação de serviço como autônomo absorveram cerca de 10% dos nossos egressos, respectivamente. 

Quando questionados sobre o grau de satisfação com ao aprendizado proporcionado, a maioria 

se mostrou satisfeita (64,42%) ou muito satisfeita (29,81%). Mesmo assim, 4,81% dos egressos se 

mostraram insatisfeitos. 

Este cenário pode ser vislumbrado no conjunto de figuras a seguir disposto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Florestal, da FCA-UNESP, 

elaborado sob a coordenação do Conselho de Graduação 

do referido curso, e contando com Assessoria 

Pedagógica, bem como com a participação do 

representante discente, buscou um redimensionamento 

expressivo de suas bases. 

Assim é que, partindo do contexto histórico do 

processo de criação do curso, da reestruturação 

departamental da FCA-UNESP e do próprio curso em si, 

foram redesenhados seus objetivos.  

Foram também estabelecidas novas bases para o 

Planejamento Educativo, para as Metodologias de 

Educação, bem como para uma maior articulação 

disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar com respeito 

ao curso. 

Foram propostos reposicionamentos estratégicos 

de diversas estruturas de apoio ao curso com vistas à 

melhor formação do futuro profissional da Engenharia 

Florestal em termos do Perfil Profissional, das Habilidades 

e Competências, bem como de sua integração junto ao 

ambiente de trabalho (Residência em Ciências Agrárias, 

Sítio Modelo, Política de Contratação de Docentes de 

acordo com áreas consolidadas e novas áreas, 

Reestruturação da Infraestrutura do curso, dentre outros). 

Isto ocorreu inclusive considerando os processos 

de avaliação realizados ao longo dos últimos tempos, bem 

como o perfil dos Egressos. 

O desafio a partir de agora é o de, além de rever 

diversos aspectos consoante aqui propostos (como, por 

exemplo, pré-requisitos e disciplinas/planos de ensino/ementas/conteúdos programáticos), inserir o 
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presente Projeto Político Pedagógico numa agenda que compatibilize, de maneira pró ativa e positiva, de 

maneira com que as ações necessárias, por parte do corpo docente, discente e dos funcionários, com 

incisivo apoio das instâncias hierarquicamente superiores, possam se consumar de maneira efetiva e 

eficaz. 
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