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RESPOSTA À I CARTA ABERTA DOS ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

FLORESTAL - UNIPAMPA 

 

 

 Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-los pela atitude e iniciativa de 

refletirem sobre seu curso de graduação e a forma como o mesmo está sendo conduzido 

na UNIPAMPA, campus São Gabriel, e o que buscam na sua formação. 

 Os docentes do curso reuniram-se para discutir os apontamentos levantados por 

vocês e abaixo seguem nossas considerações. 

O curso de Engenharia Florestal possui como espinha dorsal a produção florestal 

baseada na sustentabilidade. O curso é dividido em cinco grandes áreas (manejo 

florestal, silvicultura, tecnologia da madeira, geomática e gestão ambiental), assim, 

todas estas áreas são contempladas no decorrer do curso. O principal objetivo deste 

curso é a produção de bens, produtos e serviços oriundos da floresta. Portanto, para que 

a produção sustentável ocorra são imprescindíveis estudos que abordem desde a 

conservação e preservação dos recursos naturais até técnicas de transformação de 

recursos em produtos, bens e/ou serviços.  

 A implantação de plantios homogêneos de espécies exóticas foi uma forma 

encontrada de evitar uma maior demanda dos ecossistemas naturais, colaborando para o 

estabelecimento da profissão dentro do cenário nacional. No entanto, existem 

tecnologias que ao longo do tempo vêm sendo desenvolvidas e buscam o melhor 

aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Diante do descrito, o discente do 

curso tem a oportunidade de aprender as diferentes técnicas existentes em todas as 

grandes áreas, independente de seu perfil, possibilitando-o a atuar na sua área de 

preferência, seja ela voltada para a produção ou conservação. 

 Em relação à disponibilidade de livros didáticos, acreditamos que todas as 

grandes áreas são atendidas pela biblioteca do campus. Salvo alguns temas muito 

específicos, que nós, professores, disponibilizamos de outras formas, como polígrafos, 

artigos, bem como, acesso a material digital em plataformas livres. 

 Quanto a localização da biblioteca, concordamos que a mesma deveria estar 

dentro do Campus. Sabemos que a gestão atual e anteriores têm se esforçado ao máximo 



para que esta situação se resolva. Porém, esta demanda depende de recursos os quais 

não são de gerência do Campus e/ou do Curso. 

Sabemos que as aulas práticas são importantes e fundamentais na formação dos 

futuros profissionais. Entretanto, devido às dificuldades enfrentadas pelo curso, algumas 

áreas importantes ainda não possuem laboratórios específicos, dificultando a realização 

destas atividades. Somado ao fato de na atualidade a universidade estar com o 

orçamento bastante limitado, culminando na redução das saídas a campo e viagens 

técnicas. Entretanto, desde o início do curso a comissão de curso, bem como a gestão do 

campus, sempre esteve empenhada em melhorar nossa infraestrutura para desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para área florestal com qualidade e 

excelência. Apesar disso, o curso de Engenharia Florestal é um dos cursos com maior 

número de saídas/viagens técnicas, demonstrando o empenho do corpo docente e gestão 

do Campus em contornar os prejuízos impostos por esta situação à formação dos 

acadêmicos.  

Ainda, existe no projeto do “Acadêmico III” um andar com laboratórios 

específicos todo voltado para o curso de engenharia florestal, contemplando todas as 

áreas do curso. Infelizmente, as empresas responsáveis pela execução da obra não 

concluíram a mesma por diversos problemas alheios a nossa vontade. Porém, a gestão 

do Campus e do Curso sempre trabalharam em prol da retomada da referida obra.  

Em relação a matriz curricular do curso estamos trabalhando para atualizá-la, 

levando em consideração a reorganização da sequência de oferta, carga horária, bem 

como, as novas resoluções e diretrizes do Conselho Nacional de Educação, as quais 

preveem, entre outros, a inserção de 10% da carga horária do curso em atividades de  

extensão.  

Quanto as ofertas de Componentes Curriculares, o curso segue a Resolução Nº 3, 

de 2 de fevereiro de 2006, estabelecida pelo Ministério da Educação – Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, onde constam as competências 

e habilidades embasadas nas áreas que devem ser ofertadas no Curso. Componentes 

Curriculares que abranjam temas específicos de outras áreas poderão ser trabalhados na 

forma de Componentes Curriculares Complementares de Graduação desde que se tenha 

disponibilidade de docentes qualificados para tal. Neste sentido, algumas das demandas 

listadas já são atendidas, embora com nomenclatura distinta como, Certificação 

Florestal, Fruticultura, Arborização Urbana, Sistemas Agroflorestais, Segurança do 

Trabalho, Georreferenciamento (processo visto em Topografia e Cartografia). 




