UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL E EXTENSÃO
FICHA No 2 Plano de Ensino (PERIODO ESPECIAL)
Item 1 - Identificação e característica da Disciplina
Denominação: Política Florestal
Código: AE 056
Natureza: (

) Obrigatória (

) Complementar

ERE ( X ) Semestral (X) Anual () Modular ()

Pré-requisito: AE052 – Economia Florestal
Data de início: 13/07/20 (Ciclo X)

Data de fim: 26/09/2020

(somente a partir de 13/07/20 conforme Art. 2º (§2º) / verificar (até no máximo 05/09/2020 conforme Art. 2º §1º)
as três opções de Ciclos no Art. 18

Carga horária total:45 horas

Carga horária semanal: 3

Número de vagas: 15
Item 2 – Objetivos
OBJETIVO GERAL
A disciplina de Política Florestal tem por objetivo apresentar a composição e o funcionamento da política
florestal do país (política setorial pública), seus componentes, bem como seus principais instrumentos à
partir de uma perspectiva do desenvolvimento sustentável do Setor Florestal
OBJETIVO ESPECÍFICO
Pretende-se desta forma preparar o aluno da graduação para entender o funcionamento da Política
Florestal e seus instrumentos bem como o impacto de suas medidas sobre a atividade florestal pública e
privada.

Item 3 - Programa (itens de cada unidade didática)
1. 1. Conceitos Básicos
2. - Política; Floresta; Política Florestal; Setor Florestal; Cadeia Produtiva Floresta – Madeira
2. Funções clássicas das florestas
- Econômica, Social e Ambiental
2. 3. Funções do Estado com relação ao patrimônio florestal e as atividades desenvolvidas
3. – Macroplanejamento; Pesquisa; Administração das florestas públicas; Extensão e Assistência
Técnica; Fomento Florestal; Monitoramento e fiscalização.
4. 4. Discussão acerca da especificidade da Política Florestal
5. -Razões favoráveis e contrárias a especificidade da Política Florestal
5. Estrutura da Política Florestal
6. - Princípios, Diretrizes; Objetivos e Instrumentos da Política Florestal
7. - Instrumentos da política florestal
- O Financiamento Florestal
- A fiscalidade Florestal
- Os instrumentos Jurídicos
- Os Meios Técnicos e Humanos
6. Elaboração de Políticas e Programas Florestais
- Metodologia de Elaboração de Políticas Florestais
7. Políticas Florestais nos Estados do Brasil e Países
- Apresentação de seminários sobre as Políticas Florestais atuais dos países e dos estados
brasileiros

Item 4 - Procedimentos e atividades didáticos
a)

Os materiais didáticos utilizados nas atividades de ensino serão:
- mídias relacionadas ao tema, textos de artigos científicos, publicações institucionais sobre o tema, material
para acompanhamento das aulas em powerpoint e vídeo-aulas realizadas através da plataforma UFPR virtual
(e-aulas);

b)
c)

As atividades didáticas (e-aluas) serão totalmente síncronas obedecendo os horários normais da disciplina
presencial;
Serão realizadas atividades assíncronas de leitura e elaboração de resumos de artigos pré-selecionados
disponíveis na plataforma Ufpr virtual bem como atividades de elaboração de trabalhos em Equipe que
posteriormente serão apresentados na forma de seminários (síncronos);

d)

O material didático de apoio disponível na plataforma UFPR virtual do professor;

e)

Serão realizadas discussões em grupo pelo Chat online da plataforma.

Observações:
- O número máximo de alunos na turma será 15 alunos, de forma à permitir condições de comunicação efetiva e o
acesso a toda e qualquer informação sobre a disciplina;
- Será utilizada a plataforma para o envio das atividades assíncronas como elaboração de resumos e trabalhos
desenvolvidos em equipe e que serão apresentadas em forma de seminários para avaliação;
- As aulas teóricas (síncronas) serão gravadas e ficarão disponíveis na plataforma até o final do período letivo.

Cronograma:

3.

1.

Semana 1 – 12 a 18//07 .

Conceitos Básicos (síncrono 3 horas 09;30 – 12:30hs).

2.

Semana 2 – 19 a 25/07 – Funções

clássicas das florestas (síncrono 3 horas 09:30 – 12:30hs).

Semana 3 – 26 a 01/08 Funções do Estado na Área Florestal (síncrono 3 horas 09:30 – 12:30hs).
Leitura e elaboração de resumos sobre o tema. (Assíncrono 2:00hs).

4.

Semana 4 – 02 a 08/08 – Discussão

acerca da especificidade da Política Florestal (síncrono 3 horas

09:30 – 12:30hs). Leitura e elaboração de resumos sobre o tema. (Assíncrono 2:00hs).
5.

Semana 5 – 10 a 16/08 – Estrutura

da Política Florestal (síncrono 3 horas 09:30 – 12:30hs). Leitura e

elaboração de resumos sobre o tema. (Assíncrono 2:00hs).
6.

Semana 6 – 17 a 23/08 –. Elaboração

de Políticas e Programas Florestais; (síncrono 3 horas 09:30 –

12:30hs) Elaboração de trabalho em Equipe sobre o tema. (Assíncrono 4:00hs).
7.

Semana 7– 24 a 30/08

Políticas Florestais nos estados do Brasil e países (síncrono 3 horas 09:30 –

12:30hs). Elaboração de trabalho em Equipe sobre o tema. (Assíncrono 5:00hs).
8.

Semana 8 – 01 a 09/09 – Apresentação de Seminários em Equipe (síncrono 3 horas 09:30 – 12:30hs).

9.

Semana 9 – 10 a 16/09 – Apresentação de Seminários em Equipe (síncrono 3 horas 09:30 – 12:30hs).

10.

Semana 10– 17 a 23/09 –- Apresentação de Seminários em Equipe (síncrono 3 horas 09:30 – 12:30hs).

Item 5 - Formas de avaliação

Número e formas de Avaliação
- Prova escrita com 2 horas de duração contendo os temas de Economia de PFNMs a ser enviada
por e-mail ou pela plataforma.
- Seminários elaborados de modo assíncrono e apresentados em horário síncrono ao final da
disciplina.
- Resumos de textos de artigos científicos com data de entrega estipulada e enviados durante a
duração da disciplina.
Média (Nota prova (incluindo resumos) + Notas dos seminários)/2
Nota superior a 70 – aprovado por média
Nota entre 40 e 70 – Direito a prova final
Nota menor que 40 – reprovado por nota
O aluno deverá ter participação mínima de 75% das atividades conforme a resolução pertinentes
ao período especial.
O aluno terá que ter uma participação mínima de 75% as aulas acima descritas.
- Fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de
trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes (Art.12 §1º)
- Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e
unidades curriculares ofertadas no período especial (Art. 12 §2º)

Item 6 - Bibliografia básica e bibliografia complementar
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (4 títulos)

CARNEIRO, N. I. Cadeira de política florestal. Curitiba: Diretório Acadêmico, Departamento de
publicações: Escola de Florestas, 1968.
FAO - Plan. de Accion Forestal para America Latina y El Caribe. Resumen ejecutivo - Organização de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO - FIAT PANIS - Roma - 1.988.
NOSSO FUTURO COMUM - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio de Janeiro Editora da Fundação Getúlio Vergas - 1.991.
ROCHA, J. D. S. Abordagem para a formulação e implementação de Políticas e de Programas Florestais no Brasil: O
caso do Amapá. TESE. Programa de Pós Graduação em Engenharia Florestal, UFPR, Curitiba, 152 p, 2015.

ROCHA, J. D. S. O Programa Nacional de Florestas na ótica das funções de Estado e dos
instrumentos de política florestal. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) –
Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 137 p, 2007.
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