SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS
ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA FLORESTAL - CCEEF
Brasília-DF, 19 a 23 de fevereiro de 2017

PROPOSTA Nº 04/2017 - CCEEF
Assunto Workshop da CCEEF - 2017
Proponente CCEEF
Destinatário Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP
Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras
Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF dos Creas reunidos no período de 19 a 23 de
fevereiro de 2017, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente
Atualmente a sociedade civil carece de informações que explicitem a importância da
Engenharia Florestal, inclusive, no que diz respeito à atuação profissional do Engenheiro
Florestal e seu campo de trabalho.
Para que este objetivo seja atingido é preciso unir as instituições de ensino, o
sistema profissional, as lideranças políticas florestais e a sociedade civil organizada para
discutir e desenvolver ações, com a finalidade de evidenciar o perfil do futuro Engenheiro
Florestal que a sociedade e o mercado estão demandando.
b) Propositura
Realização do workshop da CCEEF em 2017, com o tema: Engenharia Florestal –
do ensino à atuação político-profissional.
O evento será realizado na cidade de São Paulo - SP, de 21 a 22 de setembro de
2017.
c) Justificativa
A necessidade de trazer à tona o tema é urgente, pois a Engenharia Florestal deve
apresentar à sociedade a importância do profissional e de suas atribuições. Esta ação visa
esclarecer a atuação do Engenheiro Florestal junto à sociedade, e realizar a aproximação das
instituições de ensino junto ao Sistema Confea/Crea e as entidades de classe.
Na oportunidade, a CCEEF objetiva ressaltar por meio de palestras a importância
da formação profissional do Engenheiro Florestal, bem como divulgar a ação desse profissional
e de sua importância para o desenvolvimento do meio ambiente.
d) Fundamentação Legal:
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Resolução 1.012, de 2005, do Confea.
e) Sugestão de Mecanismos de ação:
Encaminhamento à Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP para análise
e deliberação, com o entendimento de que seja enviada ao Plenário do Confea, com
sugestão de aprovação da realização do Workshop da CCEEF, em 2017.

____________________________________________________
Engª. Ftal. Ivone da Silva Rodrigues
Coordenadora Nacional da CCEEF
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