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Nesta edição: O grupo PET Engenharia Florestal, com a colaboração dos acadêmicos do curso e apoio da 

UTFPR-DV e Copel realizou, em Outubro/2011 a implantação de um bosque demonstrativo de espé-

cies madeireiras nobres na propriedade do Sr. Valdomiro Galvan. Projeto este que começou com a 

iniciativa do proprietário (pioneiro na região com o manejo de florestas nativas e plantadas) em pro-

curar o grupo para implantação de um bosque demonstrativo de espécies madeireiras nobres, princi-

palmente espécies nativas do estado do Paraná, essa visando ser uma área de referência para seus 

netos e para qualquer criança que desejasse conhecer uma amostra da composição das florestas nati-

vas. A partir disto, o tutor e o grupo visitaram a propriedade para reconhecimento e avaliação da 

área disponível, iniciando a elaboração do projeto e o preparo da área. 

Foram implantadas 17 espécies, sendo elas: açoita-cavalo, angico-vermelho, cabriúva, canafístu-

la, timbaúva, cedro, canjerana, caroba, tarumã, grápia, guajuvira, ipê-amarelo, ipê-roxo, louro-pardo, 

pau-marfim, marmeleiro e peroba. O plantio possui uma área total de 5.830 m2, onde para melhor 

arranjo e distribuição as espécies foram divididas em talhões retangulares, sendo composto por 6 

linhas com 6 plantas por linha, num espaçamento de 3 x 2m, totalizando assim 36 plantas por espécie. 

No momento o grupo está realizando tratos silviculturais para o melhor desenvolvimento das 

mudas, em seguida irá começar o preparo do local para visitação, com placas de identificação, trilha, 

entre outros. 

Dentro desse enfoque, o projeto visa desenvolver trabalhos de educação ambiental com toda 

comunidade e aproveitando-o também para desenvolver pesquisas científicas sobre as espécies, pro-

curando divulgar a importância tanto ecológica como comercial das espécies.  

E na Amazônia :  

Enquanto isso,  no Brasil; 

Grupo Pet - Eng. Florestal Implanta bosque demonstrativo em 

propriedade rural da região. 

Fotos da implantação do Bosque demonstrativo, com mudas de espécies madeireiras nobres forne-

cidas pela COPEL, através do Viveiro Florestal da Usina de Salto Caxias. 



Italo Mayke Gonçalves Amaral, acadêmico do 5º semestre de Engenharia Flores-

tal, participou como voluntário durante o primeiro semestre de 2010 do projeto de “Revitalização 

das praças públicas do município de Dois Vizinhos – PR”, sendo orientado pela Profª. M.Sc. Flávia 

Gizele König Brun. Ingressou no PET em dezembro de 2011 e desenvolve projeto denominado 

“Estudo de Condicionantes Ambientais para a Gestão e Manejo de área de Camping da Praia Arti-

ficial no município de Cruzeiro do Iguaçu-PR” sob orientação  do Prof. Dr. Eleandro José Brun. 

Foram selecionados 

quatro novos 

bolsistas e dois 

novos voluntários 

para o grupo PET 

Engenharia 

Florestal. 
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Novos Petianos: 

Géssica Mylena Santana Rêgo, acadêmica do 5° semestre de Engenharia Florestal, 

foi monitora de Matemática e Cálculo e participou do projeto de pesquisa “Caracterização do 

perfil dos acadêmicos ingressantes pelo SISU, na UTFPR, Campus Dois Vizinhos no primeiro se-

mestre de 2010” sob orientação da Profª M. Sc. Adriana Sbardelloto Di Domenico. Ingressou no 

PET em dezembro de 2011 e desenvolve projetos na área de Silvicultura Urbana, sendo estes: 

“Diagnóstico e gestão de revitalização de praças públicas de Dois Vizinhos-PR” e “Formulação de 

substratos orgânicos para produção de mudas de árvore-da-china (Koelreuteria bipinnata)” sob 

orientação da Profª. M. Sc. Flávia Gizele König Brun e Prof. Dr. Eleandro José Brun 

Sandra Mara Krefta, acadêmica do 4º semestre de Engenharia Florestal, foi monitora 

de Matemática Aplicada à Zootecnia e à Horticultura, e de Cálculo A para Engenharia Florestal, 

sob orientação da Profª M. Sc. Adriana Sbardelloto Di Domenico Fez estágio voluntário na área de 

beneficiamento de sementes e produção de mudas em viveiro florestal sob orientação do Prof. Dr. 

Eleandro José Brun. Ingressou no PET em dezembro de 2011 e desenvolve projeto na área de Pro-

dução de Mudas, sendo este intitulado como: “Estabelecimento de tecnologia de produção de mu-

das de espécies florestais com uso de substrato à base de cama de aviário” sob orientação do Prof. 

Dr. Eleandro José Brun.  

Suzamara Biz, acadêmica do 5º semestre de Engenharia Florestal, fez estágio volun-

tário na área de Silvicultura Urbana e foi monitora da disciplina de Desenho Técnico. Ingressou no 

PET como voluntária em dezembro de 2010 no qual desenvolvendo o projeto denominado 

“Estudo de Condicionantes Ambientais para a Gestão e Manejo de área de Camping da Praia Arti-

ficial no município de Cruzeiro do Iguaçu-PR” na área de Silvicultura Urbana e Manejo de Áreas 

Silvestres, sob orientação do Prof. Dr. Eleandro José Brun e co-orientação da Profa. M.Sc. Flávia 

Gizele König Brun. E em dezembro de 2011 ingressou no PET como bolsista. 

Área de atuação dos petianos voluntários. 

Thatiana Tominaga Higa, acadêmica do 3° semestre de Engenharia Florestal, foi 

monitora voluntária da disciplina de Desenho Técnico. Ingressou no PET como voluntária em de-

zembro de 2011 e está desenvolvendo a partir do ingresso no PET  nos projetos de "Formulação 

de substratos orgânicos para produção de mudas de árvore-da-china (Koelreuteria bipinnata)" e 

"Diagnóstico e gestão de revitalização de praças públicas de Dois Vizinhos-PR", sob orientação da 

Profª. M.Sc. Flávia Gizele König Brun e  sob coorientação do Prof. Dr. Eleandro José Brun.  

Vanessa Padilha Salla, acadêmica do 6º semestre de Engenharia Florestal, foi moni-

tora voluntária da disciplina de Zoologia Geral, do cruso de Engenharia Florestal, Zootecnia e 

Horticultura, sob orientação da Prof Flavio Endrigo Cechim. Trabalho como bolsista de extensão 

durante 2 anos no projeto de “Reestruturação e revitalização da Trilha Ecológica da Floresta Nati-

va” sob orientação da Profª. Dr. Daniela Macedo de Lima. Ingressou no PET como bolsista volun-

tária em dezembro de 2011 e desenvolve projeto na área de “Enraizamento de miniestacas de 

espinheira-santa e analise da qualidade do sistema radicular formado para seleção de matrizes”. 

Sob orientação da Profª. Dr. Daniela Macedo de Lima. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4473614D6&mostrarNroCitacoesISI=true&mostrarNroCitacoesScopus=true&mostrarNroCitacoesScielo=true#PP_Estudo de Condicionantes Ambientais para a Gest%C3%A3o e Manejo de %C3%A1rea de Camping da Praia Ar
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4473614D6&mostrarNroCitacoesISI=true&mostrarNroCitacoesScopus=true&mostrarNroCitacoesScielo=true#PP_Estudo de Condicionantes Ambientais para a Gest%C3%A3o e Manejo de %C3%A1rea de Camping da Praia Ar
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Em entrevista realizada, a assessora da Diretoria de Graduação 

Professora Maria Madalena e o coordenador do curso de 

Engenharia Florestal Professor Maurício, respondem questões a 

respeito do reconhecimento do curso junto ao MEC.  

1 - Quais os tópicos de avaliação de um curso?  

 Bem a avaliação de reconhecimento de curso, passa por vários itens como por exemplo: 

currículo dos gestores, currículo dos professores que ministram aulas no curso, entrevista com os 

docentes, entrevista com os discentes do curso e entrevista com os servidores do campus. Avaliam 

também o tempo de atuação dos docentes na instituição, bem como a titulação dos docentes. Ain-

da consideram a auto-avaliação (avaliação feita pela própria UTFPR), perfil do egresso, número de 

vagas, projeto pedagógico do curso, NDE (Núcleo Docente Estruturante), PDI (Plano Desenvolvi-

mento Institucional), instalações, gabinetes de trabalho dos professores, laboratórios, biblioteca 

(número de livros por aluno, quantidade de  bibliografia por disciplina, bibliografia básica e comple-

mentar). Na parte de documentação: diretrizes curriculares, missão da instituição, disciplinas optati-

vas de Libras, condições de acesso a pessoas portadoras de deficiência, carga horária mínima do 

curso.  

 Porém, podemos citar como os mais importantes: A profissão do coordenador do curso e 

tempo de experiência como docente no ensino superior. Nisso teremos nota máxima. Número de 

docentes com pós-graduação, nota máxima. Acervo em biblioteca, nota média a inferior (faremos 

uma compra esse ano para atingir nota média a máxima). Infraestrutura, (laboratórios, campo expe-

rimental, etc) nota média a máxima. Registros acadêmicos (nota máxima). 

 

2 - Como está o processo para reconhecimento do curso de Engenharia Florestal? 

 O curso está em processo de elaboração de documentação e cadastro para solicitação de 

avaliação de reconhecimento de curso, esse período de cadastro e inclusão de informações a res-

peito do curso tem prazo máximo 30 dias, por isso o curso deverá fazer sua inscrição para avalia-

ção entre abril e maio. 

 

3 - Quais os pontos positivos e negativos do campus para esse processo? 

Pontos positivos: este campus já passou por duas avaliações e ambas foram extrema-

mente bem sucedidas. O curso de Tecnologia em Horticultura foi aprovado com nota 5 e o de 

Zootecnia com 5 (após a avaliação do INEP), desta forma acredito que nossa estrutura atende aos 

propósitos do curso até o momento. 

Pontos negativos: a bibliografia existente. Atualmente e desde o inicio do REUNI, a Di-

reção Geral e o Diretor de Graduação, professores Sérgio Mazaro e Alfredo de Gouvea, vem in-

tensificando esforços para aquisição de toda a bibliografia solicitada pelos professores. 

 

4 - O que os alunos podem fazer para colaborar com esse processo? 

 Os alunos devem estar cientes dos trabalhos desenvolvidos no campus por parte dos do-

centes, coordenadores, e diretores; conhecer  a estrutura do curso, objetivos e missão; evitar re-

tenção em disciplinas básicas; e serem sinceros caso sejam selecionados para responderem a entre-

vista dos avaliadores. 

Dados do Inpe indicam 

que essa é a menor taxa 

de desmatamento 

registrada na Amazônia 

Legal desde que o Inpe 

começou a fazer a 

medição, em 1988.. 

 O principal instrumento do governo brasileiro para combater o problema é o Plano de 

Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), lançado em 

2004. Em 2009, o desmatamento na região chegou aos níveis mais baixos das duas últimas décadas, 

representando uma redução de 75% em relação às taxas registradas em 2004.   

 A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciou uma redução na taxa de desma-

tamento da Amazônia Legal. Dados indicam, entre agosto de 2010 e julho de 2011, uma redução de 

8% no desmatamento em comparação com o período anterior.  

 Os dados mostram que a Amazônia Legal teve 6,4 mil quilômetros quadrados de sua área 

desmatada entre agosto de 2010 e julho de 2011. Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) indicam que essa é a menor taxa de desmatamento registrada na Amazônia Legal desde 

que o Inpe começou a fazer a medição, em 1988. 

Ler mais em: http://www.brasil.gov.br/cop/panorama/o-que-o-brasil-esta-fazendo/combate-ao-desmatamento 

NOTÍCIAS: COMBATE AO DESMATAMENTO NO BRASIL 



IV Workshop sobre Reflorestamento Comercial de madeiras nobres - 23/06 a 24/06 - 

Garça-SP. Mais informações: www.tropicalflora.com.br/IVworkshop/hotsite  

 

Seminário Internacional Sobre Pragas Quarentenárias Florestais — 20 à 22 de junho, 

Curitiba, PR  

Mais informações: http://www.cnpf.embrapa.br/evento/seminario_pragas2012.html 

 

6º Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Indústria de 

Base Florestal e de Geração de Energia — 28 e 29 de junho, Vitória-ES   

Mais informações: http://congressomadeira.com.br/2012/ 

 

9ª Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas -11 à 13 de julho, Rio de 

Janeiro-RJ 

Mais informações: http://www.sobrade.com.br  

 

12ª Conferência Internacional sobre Secagem de Madeiras — 30/07 a 03/08, Belém - PA  

Mais informações: http://www.madeiratotal.com.br/evento.php?id=247&voltar=eventos. 

php 

 

Fórum Internacional SENAR – Inovação para o Campo - 30 à 31/08, São Paulo-SP  

Mais informações: www.canaldoprodutor.com.br  

 

IV Congresso Florestal do Paraná —10/09 a 14/09, Curitiba-PR.                               

Mais informações: www.congressoflorestalpr.com.br/ 

XVI Congresso Brasileiro de Arborização Urbana - 01/09 a 07/09, Uberlândia-MG. Mais 

informações: www.cbau2012.com.br. 

Simpósio de pós graduação em Ciências Florestais-17 à 19/09, Viçosa-MG  

Mais informações: www.simposflorestal.ufv.br  

 

Congresso Brasileiro de Entomologia- 16 a 20/09, Curitiba-PR.  

Mais informações: http://www.cbe2012.com.br/ 

 

Florestal & Biomassa 2012 - Encontro Latinoamericano de Base Florestal e Biomassa - 19/09 a 

21/09, Lages/SC 

Mais informações: http://www.florestalbiomassa.com.br/ 

 

X SenGeF – Seminário de Atualização em Sensoriamento Remoto e Sistemas de Infor-

mações Geográficas Aplicados a Engenharia Florestal, 15 a 18/10, Curitiba-PR,  

Mais informações: http://www.10seminarioflorestal.com.br.  

 

III Congreso Iberoamericano de Protección de la Madera- 26 a 28/11, Chile  

Mais informações: www.ubiobio.cl/cipromad 

CÂMPUS DOIS VIZINHOS  

Agenda para 2012: 

Curiosidades 

Quer conhecer mais sobre má-

quinas no setor florestal? 

O que é um Feller Bunchers ? 

O que é um Skidders ? 

 

Conheça estes o outros no site: 
http://www.deere.com.br/pt_BR/forestry/

landingpages/produtos.html 

História 

Você já viu as fotos históricas da 

cidade de Dois Vizinhos? 

Acesse:  
http://www.portaldoisvizinhos.com.br/mu

nicipio_fotosantigas.asp 

 
http://www.doisvizinhos.pr.gov.br/ 

(Neste acesse a aba “SOBRE O MUNICÍ-
PIO” -> Fotos Antigas.) 

Indicação (FILME) 

O Show de Truman: 

Do diretor Peter Weir, o filme é 

criativo, inteligente, engraçado e 

espirituoso. Jim Carey interpreta 

a figura de Truman Burbank em 

um grande reality-show sem 

cortes, 24 horas por dia e 365 

dias por ano.  

Pode-se estabelecer um paralelo 

com o Mito da Caverna do Filó-

sofo antigo Platão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Weir
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_carrey
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito_da_Caverna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o

