
“OFICINAS FLORESTAIS 2014” 

 

“I MOSTRA DE TRABALHOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS E  

RELATO DE AULAS PRÁTICAS” 

 

“TARDE CULTURAL 2014” 

 

Nos dias 23 e 24 de setembro de 2014 realizaram-se no CEFEP Presidente Costa 

e Silva as “Oficinas Florestais 2014”, conforme previsto em calendário escolar, juntamente 

com a “I Mostra de Trabalhos Técnicos Científicos e Relato de Aulas Práticas” e a “Tarde 

Cultural 2014”. Desse modo, foram feitas atividades técnicas, artísticas e culturais 

contando com a presença de palestrantes, empresas parceiras e ex-alunos que 

contribuíram com suas experiências para a formação de nossos alunos. 

No período da manhã do dia 23 aconteceram duas palestras: a primeira intitulada 

“Estudo da Paisagem”, com a Ms. em Botânica e Doutoranda em Engenharia Florestal 

Mariângela Ceschim Iurk, qual atua como técnica pedagógica do NRE de Irati e, a 

segunda palestra intitulada “Tecnologia e Mecanização Florestal”, ministrada por Lonard 

Scofield dos Santos, da empresa Komatsu do Brasil.  

Profª Ms. Mariângela e o Dr. Lonard ministrando suas palestras 

 

No período da tarde aconteceu uma palestra com o Profº Dr. Fernando Dlugosz, do 

próprio quadro de docentes do Colégio Florestal, com o tema “Georreferenciamento e 

Geoprocessamento da Reforma Agrária”, encerrando neste dia o ciclo de palestras.  



 

Ainda nesta tarde foi realizada a “I Mostra de Trabalhos Técnicos Científicos e 

Relato de Aulas Práticas” de nossa instituição de ensino, onde houve a apresentação de 

trabalhos desenvolvidos pelos próprios alunos, sendo avaliados por uma banca.  

A banca avaliadora foi formada por professores do próprio estabelecimento de 

ensino, sendo pela Diretora Pedagógica, Mariane Pierin Gemin; pela Diretora da Unidade 

Didático-Produtiva (UDP), Ana Claudia Babiuk; pelos Coordenadores do Curso Técnico 

em Florestas – Integrado e Subsequente, Marilu Ramos Czerek e Antonio Cesar Remes 

e; pela Coordenadora de Estágio, também do Técnico em Florestas, Mariana Mendes 

Mirkoski.  

 

 

Banca de Avaliação dos trabalhos apresentados 

 

Apresentaram trabalhos os alunos João Carlos Lemos Júnior e Adriana Gibathe, do 

3ºA do Técnico em Florestas Integrado (TFI), sobre Resinagem; os alunos Irineu de 

Souza Bueno Junior e Eliseu Zapotoszek Filho, do 1ºB do TFI, sobre Pedologia e; o aluno 

Matheus Antunes Ferraz de Jesus, também do 1ºB do TFI, sobre Enxertia. A mostra serviu 

também como processo seletivo para a escolha do trabalho técnico para representar o 



Colégio Florestal no “VI EICAF Sul – Encontro de Integração dos Colégios Agrícolas e 

Florestal”, que acontecerá em novembro deste ano na cidade de Castro, estando 

classificado para tal o trabalho dos alunos do 3º ano. 

 

 

Na foto à esquerda, os alunos Adriane e João, do 3ªA Integrado e à direita, os aluno Eliseu e Irineu do 1ºB 
Integrado, apresentando seus trabalhos 

 

Já no período da manhã do dia 24 aconteceu uma mesa redonda com ex-alunos de 

nosso colégio, que puderam expor suas experiências profissionais, as dificuldades 

encontradas para ingressar no mundo do trabalho e os trabalhos autônomos que 

desenvolvem. Para tal contou-se com a presença de José Alfredo Winnicki, formado em 

1993; Antonio Cesar Remes, formado em 1998, Thales Camargo, formado em 2009; José 

Alexandre Czerek, formado em julho de 2011 e Vanderlei Pinheiro Tobias, formado em 

julho 2014. 

Os alunos que estavam assistindo ficaram atentos aos depoimentos e tiveram a 

oportunidade de fazer muitas perguntas, que foram prontamente respondidas pelos 

participantes da mesa. A mesa redonda foi mediada pela Diretora da UDP Ana Claudia 

Babiuk.  



 
Da esquerda, os participantes da mesa redonda: Vanderlei, José Alexandre, a mediadora Ana Claudia, 

Thales, Antonio Cesar e José Alfredo. 

 

Após a mesa redonda e dando continuação ao ciclo de palestras, foi a vez do Profº 

Dr. Flávio Augusto de Oliveira Garcia, que ministrou a palestra intitulada “Pragas e 

Doenças Florestais”, com muitas imagens e fotos que ilustraram sua apresentação.  

 

 

Profº Dr. Flávio e o aluno Matheus, que também apresentou seu trabalho nesse evento, entregando 

uma lembrança pela participação do professor. 

 

Já a tarde deste dia (24) foi destinada para a “Tarde Cultural 2014”, evento que 

marcou o encerramento de todas as atividades, reunindo em sua programação números 

artísticos e o desfile para a escolha da “Garota e do Garoto Florestal”, quais também são 

selecionados para representar o colégio no EICAF 2014. 

Revelando surpreendente talento teatral, musical (voz e violão) e dança, os alunos 



do Curso Técnico em Florestas brilharam com suas performances nas variadas atrações 

apresentadas. E também não deixando nada a desejar, as meninas e meninos desfilaram 

com muita desenvoltura e naturalidade, esbanjando jovial graça e beleza. 

Assim, os ganhadores foram: 

“Número Artístico” – Elieser Lousan e Saulo Stadler, ambos alunos do 2º Semestre 

do Técnico em Florestas Subsequente, fazendo apresentação de voz e violão 

respectivamente. 

“Garota Florestal” – Jenifer Caroline Barbosa, do 2º Ano B, do Curso Técnico em 

Florestas Integrado. 

“Garoto Florestal” – Marildo Jose Fedaracz Junior, do 3º Ano A, do Curso Técnico 

em Florestas Integrado. 

 

Reiteram-se os mais sinceros agradecimentos aos diretores, professores, 

funcionários, alunos, pais, Trindade Sonorização, enfim, a todos que participaram e 

colaboraram para o êxito desses dias de programação. 

 

Agora, confiram algumas fotos do evento: 

 

 
Comissão julgadora da escolha da “Garota e do Garoto Florestal” (da esquerda para direita: Roseli Bordeux, 

Antonio Cesar, Gilmar, Ana Claudia e Vera Gabardo) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Candidatas a “Garota Florestal” 



 

 

Candidatos a “Garoto Florestal” 
 

 
Muitos alunos concorreram ao título de 2014 

 
 



 
 
 

 
As ganhadoras (da esquerda para direita): Jenifer (1ª), Keila (2ª) e Joice (3ª) 

 
 
 
 
 

   
O aluno Marildo foi eleito o “Garoto Florestal” (à esquerda) e Caio (à direita) ficou em 2º 

 

 

 


