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COORDENADORIA DO CURSO ENGENHARIA FLORESTAL 

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: MANEJO E GESTÃO DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

ANO/SEMESTRE: 2022/2 

CARGA HORÁRIA: 54 TEÓRICA: 36 PRÁTICA: 18 PPC – 2019 

PROFESSOR: PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA    DEPARTAMENTO: DEFLO 

PRÉ-REQUISITO: ECOLOGIA GERAL  CORREQUISITO: NÃO SE APLICA 

EMENTA: 
Unidades de Conservação: conceito, histórico, categorias. Importância das unidades de conservação. Sistema de 
Unidades de conservação no Brasil. Legislação Ambiental Pertinente. Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC). Planejamento e gestão das Unidades de Conservação. Planos de manejo em 
Unidades de Conservação. Administração de Unidades de conservação. Programas de proteção e interpretação 
ambiental nas Unidades de Conservação. Educação ambiental. 

OBJETIVOS: 
Capacitar o aluno a gerenciar as unidades de conservação, a elaborar e aplicar planos de manejo, nas unidades 
de proteção integral e de uso sustentável. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 

Semana Data  

Conteúdo e Atividades 

O conteúdo será distribuído em 18 semanas com carga horária de 03 horas-aula por 
semana, totalizando 54 horas-aula* no Semestre 2022/2 (15/08/2022 a 23/12/2022): 

1 
18/08/2022 

Apresentação do plano de ensino, marcação das avaliações e atividades. Unidades de 
Conservação: conceito, histórico, categorias. 

2 25/08/2022 Importância das unidades de conservação. 

3 01/09/2022 Sistema de Unidades de conservação no Brasil 

4 08/09/2022 Legislação Ambiental Pertinente - Visita Técnica** 

5 15/09/2022 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

6 22/09/2022 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)  

7 29/09/2022 Planejamento e gestão das Unidades de Conservação - Plano de Manejo e Zoneamento 

8 
06/10/2022 

Planejamento e gestão das Unidades de Conservação - Conselho Consultivo e/ou 
Deliberativo - Visita Técnica** 

9 13/10/2022 1ª Avaliação (Matéria: até aula 06/10/2022) 

10 20/10/2022 Planejamento e gestão das Unidades de Conservação - Conselho Consultivo e/ou 
Deliberativo. 
Entrega da Monografia e Apresentação do Seminário 

11 27/10/2022 Planejamento e gestão das Unidades de Conservação - Regras de Uso Público e Diretrizes 
de Mínimo Impacto. 

12 03/11/2022 Planejamento e gestão das Unidades de Conservação - Regras de Uso Público e Diretrizes 
de Mínimo Impacto  - Visita Técnica** 

13 10/11/2022 Administração de Unidades de conservação  

Entrega da Monografia e Apresentação do Seminário 

14 17/11/2022 Administração de Unidades de conservação  
Entrega da Monografia e Apresentação do Seminário 

15 24/11/2022 2ª Avaliação (Matéria: até aula 17/11/2022) 



16 08/12/2022 Programas de proteção e interpretação ambiental nas Unidades de Conservação 

Entrega da Monografia e Apresentação do Seminário 

17 15/12/2022 Educação ambiental 

Entrega da Monografia e Apresentação do Seminário 

18 22/12/2022 Avaliação Substitutiva (Matéria: todo o conteúdo da disciplina)*** 

*h = hora-aula 

** Em todas as atividades e aulas práticas o discente deverá utilizar obrigatoriamente vestimentas adequadas, 
como por exemplo calça comprida, sapatos fechados, jaleco e equipamentos de proteção individual/EPI’s. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS: A docente estará disponível para atendimentos extraclasse aos 
discentes às sextas-feiras, das 08:30 às 11:30, com agendamento prévio por parte do discente via e-mail 
(patriciaapsouzac@ufsj.edu.br) com no mínimo 24h úteis de antecedência. 
METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas 
(vídeos, textos, questionários, atividades e tarefas) disponibilizadas no Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas/SIGAA (https://sigaa.ufsj.edu.br/sigaa/public/home.jsf) e atividades síncronas em sala de 
aula, CSL e visitas técnicas.  Poderão ser repassadas atividades/trabalhos/tarefas em grupo e 
atividades/trabalhos/tarefas individuais. Serão repassados conteúdos teóricos e práticos vinculados a unidade 
curricular. As Avaliações serão realizadas em sala ou através do Portal Didático ou do Aplicativo Google Forms. 
Será disponibilizado também aulas gravadas referente ao conteúdo da ementa e atividades on-line. 
 
O controle de frequência se dará conforme resolução vigente, com exigência de frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento). Os direitos de imagem, de voz e autorais dos materiais de ensino elaborados pelos 
servidores e/ou convidados, bem como aulas gravadas, também seguirão a resolução vigente. Assim, gravação 
da aula, obtenção de imagem ou áudio durante as atividades devem ser previamente solicitadas ao docente, e, 
somente poderá ocorrer com a permissão do mesmo por escrito. Os materiais disponibilizados de forma 
assíncrona são para utilização dos discentes matriculados na unidade curricular, não sendo permitido a utilização 
para outros fins, como também o repasse das mesmas a terceiros. Qualquer imprevisto que o discente tiver ao 
longo do semestre, este deverá informar a docente responsável pela disciplina (patriciaapsouza@ufsj.edu.br), 
com cópia para a Coordenação do Curso de Engenharia Florestal (ceflo@ufsj.edu.br). 

AVALIAÇÕES: 
1. Avaliação individual teórica 1 com peso unitário de 25 (vinte e cinco) pontos. 
 
2. Avaliação individual teórica 2 com peso unitário de 25 (vinte e cinco) pontos. 
 
3. Monografia com peso unitário de 20 (vinte) pontos. A monografia será avaliada em relação ao seu conteúdo, co-
mo também a redação científica, seguindo as normas vigentes junto a Associação Brasileira de Normas Técni-
cas/ABNT, referencial teórico, referências bibliográficas, organização das ideias e do texto, considerando a ortogra-
fia, gramática, clareza, objetividade e estrutura formal do documento. A monografia será conferida também quanto 
ao plágio, utilizando para tal uma ferramenta anti-plágio. Sendo verificado plágio acima de 5% a monografia terá 
nota 0,00 (zero pontos). Esta atividade sendo zerada consequentemente não será permitido a apresentação do 
seminário referente a ela. Os temas das monografias/seminários serão definidos no primeiro dia de aula. A temática 
da monografia deve versar sobre uma aplicação prática do tema em questão. 
 
4. Apresentação do seminário da monografia com peso unitário de 10 (dez) pontos. Sendo observado os seguintes 

critérios: 

 

 
 

5. Tarefas, exercícios, relatórios ao longo do semestre letivo no valor de 20 (vinte) pontos: As atividades serão avali-

Critérios para avaliação das apresentações de seminários 
Nota 

máxima 
Nota atri-

buída 

Adequação ao tempo (20 a 30 min). 3  

Coerência do conteúdo do seminário com o documento textual e temática a ser abor-
dada 

2  

Habilidade em responder os questionamentos 2  

Domínio do assunto, linguagem, clareza, fluência, domínio verbal na exposição de 
ideias. 

1  

Organização da apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão). 1  

Qualidade e estrutura do material apresentado. 1  

Total  10  



adas em relação ao seu conteúdo, como também a redação científica, seguindo as normas vigentes junto a Associ-
ação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT, referencial teórico, referências bibliográficas, organização das ideias e 
do texto, considerando a ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura formal do documento. As atividades 
serão conferidas também quanto ao plágio, utilizando para tal uma ferramenta anti-plágio. Sendo verificado plágio 
acima de 5% a atividade terá nota 0,00 (zero pontos). 

 

NOTA FINAL:  

 

Será aprovado o aluno que conseguir desempenho igual ou superior a 60 (sessenta) porcento. Haverá uma 
avaliação substitutiva*** no dia 22/12/2022, a qual compreenderá todo o conteúdo do semestre letivo e substituirá a 
avaliação teórica de menor nota, com valor de 30 (trinta) pontos. Estará apto a realizar a avaliação substitutiva, o 
aluno que não estiver reprovado por faltas (infrequência) e tiver nota final maior ou igual a 4,5 (quatro vírgula cinco) 
e menor do que 6,0 (seis).  

BIBLIOGRAFIA: 

 

Básica: 

CABRAL, N.R.A.; SOUZA, M. P. de. Área de Proteção Ambiental: planejamento e gestão de paisagens protegidas. 
2. ed. atual. rev. São Carlos: RiMa, 2005. 158 p.  

CASES, M.O. (Organizadora). Gestão de Unidades de Conservação: compartilhando uma experiência de 
capacitação. Realização: WWF-Brasil/IPÊ– Instituto de Pesquisas Ecológicas. WWFBrasil, Brasília, 2012. 
396p.  

MEDEIROS, R.; YOUNG, C.E.F., PAVESE, H.B.; ARAÚJO, F.F.S. (Editores). Contribuição das unidades de 
conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário Executivo. Brasília: UNEPWCMC, 2011. 44 p. 

Complementar:  
MMA. Ministério do Meio Ambiente. Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2006. 61p. (Áreas Protegidas do Brasil, 3). MMA. ICMBio. WWF-Brasil. Educação Ambiental em 
Unidades de Conservação: Ações voltadas para Comunidades Escolares no contexto da Gestão Pública da 
Biodiversidade. Guia informativo, orientador e inspirador. 2016. 63p. IBAMA, WWF-Brasil. Efetividade de gestão 
das unidades de conservação federais do Brasil. Brasília: Ibama, 2007. 96p. Gestão Participativa do SNUC. 
Brasília: MMA/WWF/FUNBIO/IEB/TNC. 2004. 205 p. 

MEDEIROS, R.; ARAÚJO, F.F.S. (Org.) Dez anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: 
lições do passado, realizações presentes e perspectivas para o futuro. Brasília: MMA, 2011. 220 p. 

 
 

 

 

 

___________________________________        ___________________________________________ 
     Patrícia Aparecida de Souza                                         João Carlos Costa Guimarães 
Responsável pela Disciplina                                 Coordenadoria do Curso Engenharia Florestal 

(assinatura digital ao final do documento)                        (assinatura digital ao final do documento) 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 2022

PLANO DE ENSINO Nº 1151/2022 - CEFLO (12.54) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 22/07/2022 16:26 )
JOAO CARLOS COSTA GUIMARAES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CEFLO (12.54)

Matrícula: 1048532

 (Assinado digitalmente em 25/07/2022 08:39 )
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEFLO (12.31)

Matrícula: 1558686

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1151 2022 PLANO DE ENSINO 22/07/2022

5d21850ad4

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

