
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Departamento de CiênciasFlorestais 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL Código: AS071 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 44 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 8 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 8 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Elaboração e avaliação de propostas de estratégias de melhoramento genético visando a produção de sementes 
geneticamente melhoradas de espécies florestais, para formação de florestas de produção e/ou a restauração 
florestal, fundamentados em conceitos básicos de variabilidade genética, hereditariedade e de componentes de 
estratégias de melhoramento genético clássico.  

 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Uso da terra no Brasil, passivo ambiental, oferta e demanda de madeira, papel do melhoramento florestal e visão 
geral das etapas das estratégias de melhoramento genético florestal. Bases genéticas do melhoramento florestal: 
variabilidade genética, hereditariedade e estimativas de parâmetros e ganhos genéticos. Componentes das 
estratégias de melhoramento genético: escolha de espécies e procedências; população base; seleção individual 
fenotípica e genética; população selecionada; recombinação; produção de sementes geneticamente melhoradas de 
acordo coma legislação. Florestas clonais. Uso da biotecnologia no melhoramento florestal. Elaboração de relatórios 
técnicos de visita ao campo em instituição de pesquisa e empresa privada que desenvolvem programas de 
melhoramento florestal. Elaboração e avaliação de propostas de projetos de melhoramento genético.    
 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar as bases teóricas e práticas para o aluno elaborar e avaliar propostas de projetos de melhoramento 
genético de espécies florestais nativas e exóticas.    
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Capacitar o aluno para elaborar e avaliar propostas de projetos de melhoramento genético de espécies florestais 
nativas e exóticas.     
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os conteúdos 
curriculares teóricos e, atividades de laboratório e campo.  Serão utilizados os recursos: quadro de giz, notebook e 
projetor multimídia, insumos de laboratório, softwares específicos e aulas práticas no campo. 



 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Os conhecimentos adquiridos pelos alunos serão avaliados em provas escritas semanais individuais, relatórios 
técnicos e projetos a serem elaborados e apresentados em equipes. As avaliações individuais terão peso de 40% e 
as avaliações em equipe 60%.  
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Professor da Disciplina: Antonio Rioyei Higa 
 

Assinatura: __________________________________________  
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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