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O Processo em pauta, foi analisado por esta Comissão, no que se refere a sua 
adequação aos princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico (PPP) da UFSM, à 
Resolução 017/2000, às demais normas gerais que regem a formação em ensino superior 
e no que se refere ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal, 
oferecido pela UFSM, em Santa Maria. O PPP do Curso de Engenharia Florestal para o 
CESNORS  veio  encaminhado  pelo  Presidente  da  Comissão  Professor  Lauro  Chielle. 
(Processo nº23081.016511/2005-17).

A Comissão destaca que a UFSM esta propondo para o CESNORS, a implantação na 
íntegra do Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal oferecido 
pela UFSM, em Santa Maria, no que tange a dimensão didática-pedagógica.

"O formato curricular adotado pelo Curso está de acordo com o previsto no 
Parecer CES n. 1362/2001 e na Resolução CNE/CES n.11 de 11 de março de 2002.

A  estrutura  curricular  prevê  a  distribuição  de  conteúdos  em  Núcleos  de 
Conteúdos Básicos, Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes e Núcleo de Conteúdos 
específicos.  Além  da  distribuição  dos  conteúdos,  observando-se  o  definido  nas 
diretrizes  nacionais,  o  Curso  estabeleceu  quatro  áreas  –  Gestão  Ambiental, 
Silvicultura, Geomática e Manejo Florestal – as quais se relacionam com as áreas de 
atuação do engenheiro florestal, aos objetivos do curso, ao perfil do egresso e às 
habilidades e competências que caracterizam a modalidade de Engenharia Florestal.

A carga horária total prevista é de 4.365 horas/aula, sendo que a parte fixa, 
incluindo o estágio supervisionado e trabalho de conclusão do Curso, é de 3.735 
horas/aula e a parte flexível de 390 horas/aula está distribuída em 210 horas/aula 
para  Atividades  complementares  de  Graduação  e  180  horas/aula,  para  Disciplinas 
Complementares de Graduação.

A  formação  humanística  será  desenvolvida  de  forma  transversal  nas  várias 
disciplinas que compõem a parte fixa e nas atividades da parte flexível. Estão 
previstas  várias  ações,  que  visam  efetivar  a  indissociabilidade 
ensino/pesquisa/extensão.

Projeto prevê o processo avaliativo interno do Curso, com periodicidade anual, 
para diagnosticar a adequação da definição das áreas de atuação, o desempenho dos 
egressos, atualização e adequação de conteúdos por disciplinas e necessidade de 
recursos humanos e materiais. Os procedimentos avaliativos serão realizados através 
de  seminários  internos,  intercâmbio  com  outras  instituições  de  ensino,  com 
representantes dos órgão de classe e de empresas campo de estágios dos alunos do 
curso."

A Comissão sugere que após a implantação do Curso no CESNORS, o Colegiado do 
Curso encaminhe ao CEPE da UFSM, se necessário ou pertinente, alterações e ajustes 
ao  PPP  original,  de  forma  a  contemplar  especificidades  regionais,  bem  como  os 
problemas que devem surgir no que tange as dimensões Corpo Docente e Infraestrutura. 

Diante do exposto, a Comissão ratifica para o CESNORS, o PARECER emitido pela 
CIAPPP da UFSM em 06/01/2005 e aprovado pelo CEPE em 14/01/2005 (nº003/05) para o 
PPP do Curso de Engenharia Florestal da UFSM, de Santa Maria:



P A R E C E R

Que o Projeto Político Pedagógico para o Curso de Engenharia Florestal, do 
Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul-CESNORS, pode ser aprovado 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

  Data:
       _____/_____/_____                        _____________________________
                                                       P/CIAPPP DA UFSM
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