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O Departamento de Silvicultura do Instituto de Florestas faz saber que de acordo 

com a Deliberação nº. 057/1995 – CEPE encontram-se abertas às inscrições para o 

CONCURSO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA, visando o preenchimento de 1 

(uma) vaga na área de Silvicultura para a Disciplina IF 231 – Economia Florestal. 

 

1) INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas de forma remota, no período de 13 a 18 de setembro 

de 2020 até as 23:59h. O aluno interessado deverá enviar sua solicitação de 

inscrição a professora Vanessa Basso pelo e-mail: nessabasso@yahoo.com.br, junto 

com seu histórico (PDF) atualizado emitido pelo SIGAA.  

 

2) REQUISITOS QUE OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER.  

a) Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação; 

b) Freqüentar efetivamente o curso; 

c) Ter integralizado a disciplina IF 231 (Economia Florestal) no seu histórico 

escolar, com rendimento de aprovação e nota final igual ou superior a 7,0; 

d) Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do 

orientador, verificando junto à planilha de matrícula do semestre vigente; 

 

3) CRITERIOS DE APROVAÇAO E SELEÇÃO. 

a) Será considerado aprovado, no exame de seleção, o candidato que obtiver média 

final igual ou superior a 7 (sete); 

b) A entrevista terá caráter classificatório e será realizada com os candidatos que 

obtiverem nota mínima igual a 7,0 (sete) na prova teórico. 

c) A primeira colocação será designada ao candidato aprovado que obtiver maior 

número de pontos; 

d) Em caso de empate, o que obtiver melhor conceito na disciplina IF 231 será 

selecionado e, persistido, será o de melhor IAA. 

 

4) VIGÊNCIA DA BOLSA 

O início das atividades será no dia 28 de setembro de 2020 até o fim do período 

letivo 2020-5, com renovação para o período 2020-1.  

 

5) DA PROVA 

Os procedimentos do processo seletivo acontecerão no dia 21/09. Aplicação 

da prova escrita ocorrerá na parte da manhã a iniciar às 9h com envio por e-mail. 

O aluno terá 3h para retornar também por e-mail com suas respostas.  A 

entrevista ocorrerá no mesmo dia via Plataforma online (RPN ou Google meets) às 

16h.  
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6) VIGÊNCIA DA MONITORIA E DA BOLSA:  

A partir da assinatura do termo de compromisso, a atividade de monitoria (com 

ou sem bolsa) é válida por dois períodos letivos, podendo ser renovada por até igual 

período. Em caso de interrupção do calendário escolar em qualquer circunstância, será 

imediatamente suspenso o exercício da monitoria, bem como o respectivo pagamento da 

bolsa. 

 

7) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA 

1. Introdução à Economia. Concepções e definições de Economia.  

2. Mercados. Teoria da demanda. Teoria da oferta. Fatores que influenciam a 

demanda e a oferta. Análise gráfica da curva de demanda e da oferta.  

3.  Teoria da produção. Conceitos básicos da teoria da produção. Os fatores de 

produção na economia. A mobilização dos fatores de produção.  

4. Economia Florestal. Fatores que influenciam na produção florestal. Mercado de 

produtos e serviços florestais. Oferta e demanda de produtos e serviços 

florestais. Tendências dos mercados florestais.  

5. Custos na empresa florestal. Tipos de custo: fixo, variável, total, médio, 

marginal. Análise marginal de custos. 

6. Elementos de matemática financeira. Análise e aplicação de séries temporais na 

economia florestal. 

7. Avaliação florestal. Métodos e critérios de avaliação de projetos florestais. 
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