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Relatório de acompanhamento de egressos do curso de Engenharia Florestal –
UFSB

O objetivo desse relatório foi reportar os resultados do questionário de

acompanhamento de egressos do curso de Engenharia Florestal da UFSB.

Conforme preconizado no PPC do curso, é de suma importância analisar e

acompanhar os egressos, a fim de avaliar a necessidade de revisões e implantações

de novas práticas emergentes. Este tipo de avaliação possibilita a percepção

precoce de deficiências, ou até oportunidades de melhorias e inovação constante. O

acompanhamento dos egressos é feito por meio de envio de um questionário com

geração de relatório para acompanhamento.

Todos os egressos do curso responderam o questionário, sendo eles

formandos dos anos de 2021 e 2022 (Figura 1).

Figura 1 – Ano de formação dos egressos e número de egressos por ano

Todos os egressos do curso de Engenharia Florestal da UFSB estão inseridos

no mercado de trabalho ou empenhados em cursos de pós-graduação,

desenvolvendo trabalhos relevantes (Tabela 1). Os egressos entraram em seus

postos de trabalhos atuais cerca de 1 a 4 meses após graduação no curso de

Engenharia Florestal.

https://sistemas.ufsb.edu.br/questionarios/index.php/226328?lang=pt-BR
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Tabela 1 – Atuação no mercado de trabalho ou cursos de pós-graduação

Egresso

Você está inserido
no mercado de

trabalho ou cursa
alguma

pós-graduação?

Local de
trabalho

atual

Empresas/Instituição
de trabalho atual

Área/ramo da
empresa/instituição

atual

Empresa de
terceiros ou

empreendiment
o próprio?

Tempo na
empresa/instituição

atual (início/fim)

1 Sim Ilhéus
Universidade

Federal do sul da
Bahia

Programa de
Pós-Graduação
em Biossistemas

Instituição
Pública 21 meses

2 Sim

Viçosa,
Minas
Gerais,
Brasil

Clonar Resistência a
Doenças Florestais Setor Florestal Empresa de

terceiros 1 mês

3 Sim

Viçosa,
Minas
Gerais,
Brasil

Universidade
Federal de Viçosa

-UFV

Mestrado em
Ciência Florestal -

Linhas de pesquisa
em genética e
melhoramento

florestal

Não 24 meses

4 Sim
Itabuna,
Bahia,
Brasil

Universidade
Federal do Sul da

Bahia (UFSB)

Mestrado em
Biossistemas Não se aplica 06/2022 - 06/2024

5 Sim
Ilhéus,
Bahia,
Brasil

Universidade
Estadual de Santa

Cruz
Produção Vegetal Terceiros 2021.1 a 2023.1

6 Sim
Itabuna,
Bahia,
Brasil

UFSB Pós-graduação em
Biossistemas Não 2021-2023
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Todos os egressos responderam positivamente sobre a disponibilidade para

ministrar palestras/cursos para o curso de Eng. Florestal e interesse em parceria

entre sua empresa/instituição e o curso de Eng. Florestal através da UFSB.

No âmbito das sugestões coletadas, relativo às novas demandas do mercado

de trabalho (e ou práticas emergentes) que egresso sugere para incorporação no

curso, seguem as sugestões dadas:

● “Transformar o curso com uma perspectiva mais de mercado, não

focando na academia.”

● “Inserção de atividades operacionais, por meio de projetos e

disciplinas, visando formar estudantes Engenheiros Florestais com

experiências práticas nas diversas áreas de atuação do curso.”

● “Administração e gestão de empresas de base florestal.”

Sobre a melhoria na inovação do curso, seguem as sugestões:

● “Aulas práticas. Vivência nas operações florestais, com ênfase na

eucaliptocultura. Maiores parcerias com empresas do setor. Sei que a

universidade é nova, não podemos compará-las como as

consolidadas, mas, vejo como importante. E é algo que já está

acontecendo com o curso da Eng. Agrícola.”

● “Desenvolver projetos de inovação florestal e parcerias entre a

universidade e empresas do setor florestal.”

Relativo ao desenvolvimento do empreendedorismo no curso, os egressos

sugeriram:

● “Dar continuidade na empresa júnior. Creio que será uma

oportunidade ímpar para os novos alunos.”

● “Disciplinas e cursos extracurriculares com o objetivo de conhecer o

atual mercado de trabalho e as possibilidades de atuação do

Engenheiro Florestal como empreendedor.”

● “Estabelecimento da Empresa Júnior.”



● “Colocar mais componentes curriculares voltados pra o

empreendedorismo, sendo ministrados desde o primeiro

quadrimestre do curso.”

Sobre as considerações gerais sobre A trajetória/ experiência do

egresso no curso:

● “Bom, minha passagem na UFSB foi repleta de altos e baixos.

Mas no geral, o curso da florestal no geral foi muito bom.

Recomendo.”

● “A Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB é uma

excelente universidade para formação de Engenheiros

Florestais. Atualmente percebo a importância de todas as

disciplinas que realizei para o mercado de trabalho e como a

formação em ciclos foi grandiosa para minha formação como

Engenheiro. Além disso, a realização de disciplinas com

propostas práticas e teóricas foram as melhores, como as de

melhoramento genético, dendrometria e entomologia florestal.”

● “A experiência foi bastante proveitosa. Por ser primeira turma,

tivemos oportunidade de ter mais contato com os professores e

conviver mais de perto com a pesquisa. As oportunidades de

iniciação científica, estágio e minicursos na área também foram

de grande relevância. A universidade me proporcionou boas

oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, como

um todo.”

● “Sinto que o curso atingiu o objetivo de me preparar para o

mercado de trabalho.”

A análise dos dados possibilitou a identificação e análise da inserção dos

egressos no mercado de trabalho e possibilitou também a geração de material para

adequações no perfil do egresso e estrutura curricular, contribuindo para o constante

aprimoramento do curso. O formulário permitiu também a identificação de potenciais

parceiros, colaboradores e oportunidades de melhoria a serem implementadas no

curso. Estas melhorias serão discutidas pelo NDE e implementadas no PPC do

curso com foco na potencialização da atitude empreendedora e inovação.
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