
LCF 0493 - Silvicultura de Espécies Nativas 

       Normas da disciplina 

 

1. Participação  

1a. Controle de frequência 

• O controle de frequência será realizado por meio de chamada ou provinha, a serem 

realizados pelo professor ou monitor, nos primeiros 10 minutos de aula.  

• Será reprovado por falta o aluno que tiver mais do que 4,5 faltas (4 presenças completas 

+ meia presença), ou seja, o aluno que completar 5 faltas estará automaticamente 

reprovado. Não serão aceitos atestados de qualquer tipo para descontar ausências, 

tampouco será contabilizada a presença de alunos que assistirem aula em outras turmas; 

• Alunos trajados inadequadamente para aulas de campo receberão falta e não poderão 

acompanhar as aulas. 

• Não serão aceitos certificados ou atestados para descontar faltas 

 

1b. Aulas de campo 

• Os alunos devem utilizar vestimentas e calçados adequados (calça comprida e sapatos 

fechados), sendo vedada a participação nas aulas de alunos que estiverem trajados 

inadequadamente. 

 

1c. Uso de celular 

• É proibido o uso de celular em sala de aula. Na primeira vez que algum aluno for flagrado 

usando o celular, o professor dará uma advertência. Na segunda vez, a aula será finalizada 

e todo o conteúdo será cobrado nas avaliações subsequentes. 

 

2. Avaliação 

2.1 Provinhas 

• Serão realizadas provinhas no início de algumas aulas, de acordo com cronograma pré-

estabelecido. As provinhas se iniciarão às 8:05h e terminarão às 8:30h, sendo proibida 

a realização de provinha por alunos que chegarem depois das 8:15h, bem como os alunos 

somente poderão deixar a sala de aula depois das 8:15h.  

 

2.2 Trabalhos em grupo 

• Cada grupo deverá ter no máximo 3 alunos; 

• O projeto de inovação deverá seguir o modelo fornecido 

 

2.3. Cumbuca 

• Consiste da apresentação oral por cada grupo de um artigo científico disponibilizado 

pelo professor, referente ao assunto da aula a ser ministrada no dia da apresentação.  

• A cada aula, um grupo será sorteado para fazer a apresentação, e cada aluno do grupo 

deverá expor sua visão sobre o artigo, de acordo com a seguinte estrutura: 

- Contextualização do trabalho (2 minutos) 

- Principal mensagem do trabalho e sua aplicação prática (2 minutos) 



- Dificuldades encontradas sobre o tema no contexto brasileiro (2 minutos) 

 

2.4. Prova final 

•   Consiste de uma prova a ser aplicada no último dia de aula, sobre todo o conteúdo da 

disciplina. 

 

2.5. Reposição de provas 

•   Não há reposição de provas nessa disciplina. 

 

2.6. Cálculo da média 

 

Média Final = [(T1 x 5) + (T2 x 2) + (I x 3,0) – 0,5(C)]  / 10 

                                                                                                                

Nota Teórica 1 (T1): média das 10 provinhas 

Nota Teórica 2 (T2): nota da prova final 

Projeto de Inovação (I): nota do projeto (documento + notas dos avaliadores) 

Cumbuca (C): perda de 0,5 ponto da média por desempenho insatisfatório  

 

 

2.7. Recuperação 

Essa disciplina não oferece recuperação, pois considera-se que o elevado número de 

atividades de avaliação do desempenho ao longo do semestre oferece oportunidade 

suficiente de recuperação. 

 

3. Plantão de dúvidas 

Quinta-feira das 13-14h, no LASTROP 

 

5. Disponibilização de materiais da disciplina 

• Serão disponibilizados materiais de apoio no site do Laboratório de Silvicultura Tropical 

- LASTROP (www.esalqlastrop.com.br) 

 

  

 

http://www.esalqlastrop.com.br/

