
CHAPA MATA NATIVA 

 

PLANO DE AÇÃO 

1. Semana Florestal: juntamente com a coordenação do curso de engenharia florestal, estar 

realizando no ano de 2018, mais uma edição da Semana Florestal. Com a novidade da junção 

do evento esportivo denominado de Inter Florestal, já realizado anteriormente, e Happy 

Hour marcando o fim da semana.  

Sendo composta a Semana florestal por: 

1.1. Palestras, seminários e minicursos, nos dias letivos de aula. 

1.2. Jogos estudantis da futsal e vôlei (Inter Florestal 2° edição) no final de semana, no 

período diurno. 

1.3. Happy hour de encerramento no final da semana no período diurno.  

 

2. Hora Florestal: dar continuidade ao evento já existente, de apresentação de profissionais já 

formados na área florestal, abordando temas pertinentes, possibilitando o primeiro contato 

com o mercado de trabalho, mestrado, doutorado, permitindo aos alunos do curso 

absorverem a visão dos profissionais sobre as experiências vivenciadas pelos profissionais 

das mais diversas áreas. 

 A Hora Florestal acontecera: 

2.1. Preferencialmente 1 vez por mês. 

2.2. Com emissão de certificados. 

2.3. Atrelada a uma mesa redonda que ocorrera após as palestras. 

Mesa Redonda: reunião unindo os responsáveis pelo Centro Acadêmico e os alunos do curso de 

engenharia florestal, onde será discutido assuntos relacionados ao cotidiano dos alunos, 

escutando as reclamações, sugestões e demanda dos alunos, que serão passadas ao colegiado 

do curso. 

3. Eventos E Transporte: Divulgação e esclarecimento   sobre congressos, simpósios, feiras 

dentre outros, solicitação de transporte para a ida nesses eventos. 

Transporte: Garantir no mínimo o transporte e ida dos alunos para dois eventos, durante o 

mandato da chapa Mata Nativa. 

4. Trote Solidário: Recepção dos calouros e juntamente com a parceria da Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente, estar distribuindo a comunidade jataiense muda de plantas e 

fornecendo informações para o plantio das mesmas. 

A Chapa Mata Nativa se compromete a estar realizando cada um dos itens citados nesse 

documento. Além de estar representando cada um dos alunos do curso de Engenharia Florestal 

da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.  

Chapa Mata Nativa! 

 


