
O Programa de Educação Tutorial 

(PET) foi criado para apoiar atividades 

acadêmicas que integram ensino, pes-

quisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET pro-

picia aos alunos participantes, sob a 

orientação de um tutor, a realização 

de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica 

do estudante e atendam às necessida-

des do próprio curso de graduação. O 

estudante e o professor tutor rece-

bem apoio financeiro de acordo com 

a Política Nacional de Iniciação Cientí-

fica. 

A implementação desse grupo é mais 

uma das ações que colocam o Campus 

Dois Vizinhos da UTFPR como uma 

universidade de alto nível, uma vez 

que além de todas as ações já desen-

volvidas, um número crescente de 

atividades estão se iniciando, sendo 

que somente em relação ao PET, o 

Campus já tem dois grupos, uma vez 

que o grupo PET do curso de Zootec-

nia já está em atividade há dois anos. 

Na área florestal, apesar de já existi-

rem mais de 50 cursos no Brasil, o 

curso de Engenharia Florestal da UTF-

PR é o sétimo do Brasil a aprovar jun-

to ao MEC a criação de um grupo 

PET. Antes disso, somente os cursos 

da UFMT, UNESP, UFPR, UFRPE, U-

FAM e UFRA já possuem grupos PET 

na área de Engenharia Florestal.  

O que é PET ? 
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Nesta edição: 

Prezados leitores, 

 

É com prazer que apresentamos a primeira edição 

do Pica-pau, o informativo do Grupo PET Engenharia Flo-

restal. Através desse, queremos estabelecer um canal de 

comunicação entre o grupo e a comunidade interna e ex-

terna à UTFPR, através de sua edição impressa e on-line. 

O grupo PET Engenharia Florestal teve o seu projeto de 

criação aprovado no segundo semestre de 2009, já na se-

qüência, de forma introdutória, iniciou suas atividades, com 

a seleção dos primeiros bolsistas, participação em eventos 

e apoio em projetos de pesquisa e extensão. Em 2010, as 

atividades foram efetivamente começadas com afinco. 

 A criação do grupo se dá em um momento em 

que a sociedade, principalmente, a regional, é carente de 

ações de extensão que levem a cabo práticas necessárias 

para a melhoria da qualidade ambiental e de desenvolvi-

mento de florestas com finalidade comercial, bem como a 

restauração de ecossistemas degradados. As ações do gru-

po vem se somar aos esforços que são empreendidos nes-

se sentido por instituições diversas. 

 Dentro da filosofia petiana, a atuação visa gerar 

aglutinação de conhecimentos entre os integrantes do gru-

po e também com todos os alunos do curso, de forma a 

proporcionar um aumento da qualidade da formação de 

todos. As atividades, pautadas na integração de ensino, 

pesquisa e extensão, tripé fundamental das universidades, 

trazem consigo a busca pela formação cidadã de todos os 

envolvidos, não somente através da resolução de proble-

mas ligados à área técnica, mas também de ordem social, 

política e cultural. 

 Desejamos uma boa leitura! O grupo PET Enge-

nharia Florestal está à disposição de todos. 

Editorial 

E no Paraná:  

Enquanto isso, em Terrã: 



 - 14ª Jornadas Técnicas Forestales y 
Ambientales. Realização: Faculdad 
de Ciencias Forestales (UNAM), 
INTA. Local: Eldorado, Misiones, 
ARG. 10-12/06/2010. 

-  1ª Semana Acadêmica De Enge-
nharia Florestal e 2ª Semana Do 
Meio Ambiente UTFPR-DV. 

Período: De 24 a 28 de maio de 
2010  

Quem são os integrantes do PET? 

CAMPUS DOIS VIZINHOS  

Agenda de Eventos 

Tutor: Prof. Dr. Eleandro José Brun 

 
        Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de 
Santa Maria (2002), Mestrado (2004) e Doutorado (2008) pela mesma institui-
ção, com período sanduíche na Universidade de Freiburg-Alemanha, com ativi-
dades desenvolvidas no Institut für Bodenkunde und Waldernährungslehre 
(Instituto de Solos e Nutrição Florestal). 
Desde 2008, é professor da UTFPR Campus Dois Vizinhos/PR, nos cursos de 
Engenharia Florestal, ministrando disciplinas também nos cursos de Tecnologia 
em Horticultura e Técnico em Agropecuária da mesma instituição. Tem expe-

riência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Silvicultura, atuando 
principalmente nos seguintes temas: ciclagem de nutrientes em florestas naturais e plantadas, implan-
tação de florestas, arborização urbana, solos florestais, meio ambiente e ecologia de florestas, semen-
tes, viveiros e produção de mudas florestais. Desenvolve, desde sua graduação, atividades de extensão 
voltadas a pequenas propriedades ou associações e empresas florestais, além de projetos de pesquisa. 
Já publicou mais de cem trabalhos científicos em revistas e eventos, além de produções técnicas na 
sua área de atuação. 

XIV Congresso Brasileiro de Arbo-
rização Urbana - Realização: SBAU. 
Data: 28/11 a 03/12/2010. Local: 
Centro de Eventos Fundaparque. 
Bento Gonçalves, RS.  

Petianos : 

1 - Você sabia que: apenas uma 
árvore de eucalipto bem plantada e 
manejada pode render, em 15 anos 
de idade, um volume total de cerca 
de 8 m3 e proporcionar uma renda 
bruta de R$ 1.200,00 ao silvicultor, 
com base nos preços atuais. 

2-Você sabia que: a realização da 
desrama ou poda em refloresta-
mento com finalidade comercial, se 
bem planejada e executada, poderá 
significar uma melhoria significativa 
na qualidade da madeira e, no mo-
mento da colheita, alcançar preços, 
no mínimo, 50% maiores em função 
da melhor qualidade da madeira 
obtida. 

3-Você sabia que: As pesquisas do 
Serviço Florestal dos EUA demons-
tram que o efeito refrescante de 
vias públicas cobertas por copas de 
árvore pode diminuir em pelo me-
nos 20% do consumo de energia, 
por meio da redução do tempo de 
uso do ar-condicionado. Isso repre-
senta 6,6% de consumo residencial 
e aproximadamente 1,2% de consu-
mo comercial de uma cidade. Por-
tanto, a economia total para o país, 
somente desses dois setores, seria 
de 7,8%, equivalente a 234 GWh/
ano. Conclui-se que implantar flo-
restas urbanas deve ser um objetivo 
estratégico para qualquer cidade e 
para o Brasil inteiro. 

Curiosidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erick Martins Nieri 
natural de Votorantim-

SP, 19 anos, acadêmico 
do 3° Semestre de Eng. 

Florestal, possui ensino 
técnico em informática, 

atualmente esta ingres-
so no Projeto de Con-

trole biológico das for-
migas cortadeiras e 

levantamento entomo-
faunico com a Professo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ra Michele Potrich des-

de agosto de 2009 e 
Integrante do grupo 

PET Engenharia Flores-
tal desde outubro 2009. 

 

 

 

Íris Cristina Bertoli-
ni, natural de Guarania-
çu, acadêmica do 4º 

período de Engenharia 
Florestal, foi monitora 

de Botânica e Morfolo-
gia Vegetal e atualmente 

desenvolve projeto com 

o estabelecimento de 
minijardim clonal e mini-

estaquia de espinheira-
santa, orientada pela 

professora Daniela Ma-
cedo de Lima. 

 

 

 

Elton Valente, nas-

cido em Mantena-MG, 

porém crescido no 

interior do PR, 30 

anos, casado, residen-

te no município de 

Dois Vizinhos onde 
concilia trabalho e 

estudo. Cursou Geo-

grafia na Unioeste em 

Marechal Cândido 

Rondon/PR, porém 

devido ao trabalho, 

em 2005 teve que 
desistir no 4° ano 

letivo. Em 2009 in-

gressou no curso de 

Engenharia Florestal 

na UTFPR campus 

Dois Vizinhos, cursa o 

2° semestre e é inte-
grante do grupo PET 

desde o início.  

 

 

 

Paulo Henrique Jung 
natural de Cândido 

Godói-RS, acadêmico 
do 3° periódo de Eng. 

Florestal, atualmente 
esta participando no 

Projeto de Controle 
biológico das formigas 

cortadeiras e levanta-
mento entomofaunico 

com a Professora Mi-
chele Potrich desde 

agosto de 2009 .É Inte-
grante do grupo PET 

Engenharia Florestal 
desde outubro de 2009. 

 


