
 
  
 
 
  
 
 
 
EDITAL 02/ 2013  
 

São Gabriel, 24 de Maio de 2013. 
  
 
 A Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal TORNA PÚBLICA A ABERTURA do 

PROCESSO DE ESCOLHA DAS LINHAS DE PESQUISA DO COMPONENTE CURRICULAR 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, nos termos do presente edital:  

Artigo 1º - O presente edital regulará o processo de seleção de escolha de Linha de 

Pesquisa do componente curricular, do número de vagas e dos respectivos orientadores de 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

Artigo 2º - As vagas das linhas de pesquisa serão ofertadas de acordo com a disponibilidade 

de horário de cada professor, conforme o ANEXO I, parte integrante deste Edital.  

Artigo 3º - Poderão participar da seleção todos os alunos regularmente matriculados no 

curso de Engenharia Florestal das turmas 12, 13 e turmas anteriores conforme normativa do 

Projeto Pedagógico do curso.  

Artigo 4º - As inscrições serão feitas do dia 26/06/1313 até dia 01/07/2013 – das 8 às 12 

horas e das 14 às 17 horas, na secretaria acadêmica do Campus;  

Parágrafo único – O (a) acadêmico (a) preencherá um formulário fornecido pela Secretaria 

acadêmica, no qual será indicado até duas linhas de pesquisa ordenadas em ordem de 

prioridade.  

Artigo 5º - A seleção será feita pelo (a) docente responsável pela linha de pesquisa do dia 

03/07/13 até o dia 09/07/13 até às 17 horas.  

Parágrafo único - Os critérios de seleção serão elaborados pelo (a) docente responsável 

pela linha de pesquisa, podendo consistir em entrevista, prova, análise de currículo, bem 

como demais critérios estabelecidos por estes.  

Artigo 6º - Os critérios de seleção, os horários e o local de seleção serão comunicados pelo 

professor responsável pela linha de pesquisa aos inscritos até o dia 02/07/13, através de 

correspondência eletrônica (e-mail) ao aluno candidato.  
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Parágrafo único – O (a) acadêmico (a) que não comparecer no local e nos horários 

indicados pelo (a) docente responsável pela linha de pesquisa será eliminado (a) da seleção 

da respectiva linha, salvo mudança de horário autorizada pelo professor.  

Artigo 7º - Os (as) acadêmicos (as) participarão da seleção da linha de pesquisa indicada 

como primeira opção no formulário de inscrição.  

Artigo 8º - Os (as) acadêmicos (as) que não forem selecionados na linha de pesquisa 

indicada como primeira opção, concorrerão às vagas remanescentes de acordo com a ordem 

de prioridade escolhida pelo aluno.  

Artigo 9º - O resultado da seleção será enviado à Coordenação do Curso pelo (a) docente 

responsável pela linha de pesquisa até o dia 11/07/13 e será publicada pela Coordenadora 

do Curso até o dia 12/07/13.  

Artigo 10º - A formalização do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO se dará mediante a 

matrícula referente ao período letivo 2013/01 (ver calendário acadêmico 2013/01).  

Artigo 11º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Curso de Engenharia 

Florestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

TCC 

LINHA DE PESQUISA VAGAS 

Alexandra Boligon Fitossociologia de ecossistemas florestais 01 
Ana Júlia Senna Cadeia produtiva da madeira 02 
André Copetti Manejo de Bacias Hidrográficas 01 
Bruna Denardin Manejo Florestal 02 
 
Cibele Gracioli 

Legislação ambiental  
Manejo de unidades de conservação 
Projetos e licenciamentos ambientais 

 
02 

Cristhian Buggs Modelagem matemática florestal 01 
Eduardo Pagel  Manejo florestal/Biometria florestal 01 
Frederico Viveira Manejo e Conservação do Solo 01 
Igor Poletto Proteção florestal 01 
Jeferson Marçal Gestão dos recursos naturais 01 
 
Italo Teixeira 

Silvicultura 01 
Silvicultura urbana 01 
Restauração ambiental 01 

Leandro Lorentz Técnicas amostrais para floresta nativa e plantada 01 
Nara dos Santos Arborização, áreas verdes ou fenologia de espécies arbóreas 01 
Nirlene Cechin Produção de mudas florestais 01 
 
Silviana Rosso 

Qualidade da madeira ou tecnologia e utilização de produtos florestais  
01 

 

 

 

 

_____________________________  

Profª. Dra. Nirlene Fernandes Cechin  

Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal 

 


