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PRÉ-REQUISITO: Introdução a Engenharia Florestal,
Bases à Biometria Florestal

CORREQUISITO: -

EMENTA: Conceitos básicos de economia. O setor florestal. Microeconomia. Macroeconomia.
Matemática financeira. Custos nas empresas florestais. Rotação econômica e rotação técnica.
Avaliação econômica de projetos florestais. Valoração de recursos florestais. Mercado de bens e
serviços florestais.

OBJETIVOS: Propiciar ao aluno a compreensão dos princípios de economia e a realização da análise
econômica de empreendimentos, bens e serviços florestais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Semana Conteúdo e Atividades

1 19/08/2022: Apresentação do plano de ensino. Conceitos básicos de economia. (online)

2 26/08/2022: Macroeconomia. Microeconomia. O setor florestal.

3 02/09/2022: Microeconomia: Demanda e Oferta.

4 09/09/2022: Microeconomia: Demanda e Oferta.

5 16/09/2022: Prova 1 (P1)

6 23/09/2022: Microeconomia: Teoria da Produção.

7 30/09/2022: Microeconomia: Teoria dos Custos.

8 07/10/2022: Matemática financeira.

9 14/10/2022: Matemática financeira.

10 21/10/2022: Prova 2 (P2)

11 28/10/2022: Custos nas empresas florestais.

12 04/11/2022: Avaliação econômica de projetos florestais.

13 11/11/2022: Avaliação econômica de projetos florestais.

14 18/11/2022: Rotação econômica e rotação técnica.

15 25/11/2022: Valoração de recursos florestais.

16 02/12/2022: Prova 3 (P3)

17 09/12/2022: Recesso (Feriado 08/12/2022)

18 16/12/2022: Apresentação do seminário (S)

23/12/2022: Prova substitutiva

Considerando os dias letivos determinados no Calendário de 2022, a complementação da carga
horária será discutida em sala de aula com os estudantes. As datas para esta complementação
poderão ser sábado ou outro dia da semana. É exigida frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento).



HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS: Quinta-feira: 08:00 às 11:00 ou 13:15 às 17:00
Ou agendar previamente por e-mail: mayralmsilva@ufsj.edu.br

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: Aula expositiva dialogada, materiais de apoio
disponibilizados pelo Portal Didático, Exercícios em sala de aula, Trabalho em grupo (Seminário),
Práticas em computadores.

AVALIAÇÕES:

PROVAS – três avaliações (P1, P2 e P3) incluindo perguntas objetivas e, ou discursivas, com os
respectivos cálculos, conforme o cronograma da disciplina. Pontuação: 25% cada, totalizando 75%
da nota final.

SEMINÁRIO – apresentação oral de tema sorteado pertinente à disciplina. Critérios avaliados:

▪ Clareza e objetividade (20%): a apresentação deve ser de fácil entendimento dos ouvintes, imparcial e sem redundâncias.
O seminário terá duração mínima de 15 minutos e máxima de 20 minutos.

▪ Estrutura e organização da apresentação (20%): a apresentação deve conter: Introdução (contextualização do tema,
com sua importância e objetivos), Desenvolvimento (histórico, principais características, exemplos, resultados de artigos,
reportagens, etc.), Considerações finais ou Conclusões (síntese dos pontos principais e reflexões) e Referências
Bibliográficas. Em caso de apresentações com slides, evite textos longos e termos não técnicos, dê preferência a tópicos e
uso imagens (com a fonte).

▪ Conteúdo adequado (30%): a apresentação deve estar fundamentada em referências com credibilidade técnico/científica
para evitar informações incompletas e, ou incorretas. Atenção para a data das informações utilizadas, pois dependendo das
informações, podem estar desatualizadas.

▪ Domínio do assunto (20%): o tema deve ser bem estudado e a apresentação deve ser ensaiada para evitar que a fala
seja decorada ou lida, diminuindo improvisos e nervosismo.

▪ Oratória (10%): o(a) apresentador(a) deve ter boa entonação de voz com fala clara e correta. Deve-se atentar à postura e
vestimenta. Deve-se evitar: movimentação e gesticulação excessiva, ficar de costas para toda ou parte da plateia, fixar o
olhar em uma ou poucas pessoas (olhe para toda a plateia).

Dentre os conteúdos da ementa da disciplina de Economia Florestal, o seminário abordará o
“Mercado de bens e serviços florestais”, nos seguintes subtemas: (1) Mercado de bens florestais:
biomassa florestal; (2) Mercado de bens florestais: celulose e papel; (3) Mercado de bens florestais:
painéis de madeira; (4) Mercado de bens florestais: madeira serrada/laminada; (5) Mercado de bens
florestais: móveis; (6) Mercado de bens florestais: produtos não madeireiros; (7) Pagamento por
serviços ambientais.

Pontuação: 25% da nota final.

NOTA FINAL: P1 + P2 + P3 + S

Será aprovado o aluno que conseguir desempenho igual ou superior a 60 (sessenta) porcento. Haverá
uma avaliação substitutiva incluindo perguntas objetivas e, ou discursivas, com os respectivos
cálculos. O conteúdo da prova compreenderá todos os assuntos ministrados na disciplina. Estará apto
a realizar a prova substitutiva, o aluno que não estiver reprovado por faltas (infrequência) e tiver nota
final maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 6,0 (seis). Data: 23/12/2022. Pontuação: 25% da
nota final.
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