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A Comissão de Implantação e Acompanhamento do Projeto Político Pedagógico 
(CIAPPP) da UFSM recebeu para análise e parecer o Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Engenharia Florestal, do Centro de Educação Superior Norte-RS (CESNORS), 
Campus de Frederico Westphalen.

Características do Curso

O projeto expressa seus objetivos, geral, específicos e complementares. Possui 
como objetivo geral, formar um profissional de nível superior comprometido com o 
desenvolvimento sócio-cultural e econômico do país e em especial relacionado com o 
uso racional dos recursos naturais renováveis e não renováveis, seus produtos e 
serviços  considerando  a  demanda  do  setor  florestal  e  da  sociedade,  de  modo 
permanente.  Visa  ainda  proporcionar,  através  do  conhecimento,  pesquisas  e 
experiências, o desenvolvimento de projetos que venham a beneficiar a sociedade e o 
ambiente. É um Curso na modalidade disciplinar/permanente, com início previsto para 
o 2º semestre de 2006, com ingresso através de vestibular onde serão ofertadas 50 
vagas.

Considerações Gerais

a) A apresentação do PPP está clara, coerente e completa, seguindo as 
normas do PPP da UFSM. Encontra-se também a legislação que regula o 
curso: Diretriz Curricular – Pareceres e Resolução, Lei do Exercício 
Profissional, Normas de Estágio Curricular Obrigatório, Normas para o 
Trabalho de Conclusão de Curso.

b) No perfil estão bem claras, as habilidades e competências mínimas 
para a formação do profissional desejado.

c) Contempla também as diversas áreas de atuação, bem como os locais de 
atuação deste diversificado profissional.

d) Nas  estratégias  pedagógicas  estão  normatizadas  as  Atividades 
Complementares de Graduação, a Progressão Acadêmica e as Disciplinas 
Complementares de Graduação.

e) Encontra-se no projeto uma proposta de recursos humanos e materiais 
mínimos  que  deverá  ser  definida  após  estruturado  o  CESNORS,  com 
dimensionamentos razoáveis, levando-se em conta a racionalidade sem 
comprometer os princípios de eficiência e eficácia.

f) A proposta também deixa claro que o CESNORS será regido pelo Estatuto 
e Regimento Geral da UFSM e que posteriormente construirá e aprovará 
seu próprio Regimento Interno.

g) Encontra-se  perfeitamente  organizado  o  elenco  de  disciplinas  por 
semestre com os respectivos programas e bibliografias, bem como as 
respectivas  cargas  horárias  e  as  informações  relativas  à 
integralização curricular. Percebe-se também uma perfeita interação 
de saberes e suas relações com a ética profissional.

h) Estão  dimensionadas  também  as  sistemáticas  de  avaliação  da 
aprendizagem e interna do curso como ferramenta que contribui para 
melhorias e inovações e que permite identificar possibilidades de 
orientar, justificar escolher e tomar decisões.
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Considerando as Dimensões Didático-Pedagógicas, de Corpo Docente e de Infra-
Estrutura propostas no Projeto em análise e a Resolução 017/2000 da UFSM, a CIAPPP 
encaminha parecer favorável a aprovação do Projeto de Criação do Curso de Engenharia 
Florestal do CESNORS, Campus de Frederico Westphalen.

Santa Maria, 31 de maio de 2006.
 

Profª Iza Neuza T. Bohrer
CIAPPP – PROGRAD/UFSM

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