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Está interessado numa carreira internacional? Sabia que a bioeconomia ba-
seada nas florestas pode oferecer novas soluções sustentáveis para o futuro? 
Gostaria de aprender sobre florestas e gestão de florestas em seis países 
europeus com um conjunto de estudantes de todo o mundo?

O Master of Science in European Forestry (MSc EF)  
(Mestrado em Ciência Florestal Européia) é um 
programa Erasmus+: Erasmus Mundus Joint 
Master Degree (EMJMD) oferecido por 
um Consórcio de seis importantes uni-
versidades europeias da Áustria, 
Finlândia (coordenador), 
França, Alemanha, Romê-
nia e Espanha. Além 
disso, Universidades 
Parceiras Associadas 
do Brasil, Canadá e 
China e vários Par-
ceiros Industriais 
e Científicos As-
sociados de toda 
a Europa partici-
pam no programa.

O MSc European Forestry é um programa integrado e interdisciplinar de dois 
anos que disponibiliza formação acadêmica no campo da gestão sustentá-
vel de recursos com um enfoque nas recentes oportunidades e desafios 
da bioeconomia. É um dos primeiros programas MSc EF no mundo que foi 
acreditado de acordo com a abordagem europeia da garantia da qualidade 
de programas conjuntos.

O currículo do programa foi desenhado especificamente para ter em conta 
as necessidades dos potenciais empregadores. Assim, os nossos diploma-
dos são altamente valorizados por agências nacionais e internacionais, ór-
gãos governamentais, ONG, instituições de investigação e empresas de ma-
deira, papel e celulose.

A língua de trabalho do programa é o inglês e oferece grandes oportunida-
des para aprender as línguas e culturas locais. O programa de MSc European 
Forestry tem mais de 260 egressos de cerca de 60 nacionalidades dife-
rentes. Todos os estudantes se formam com a capacidade de trabalhar em 
ambientes multiculturais e possuem os mais recentes conhecimentos sobre 
gestão florestal e elaboração de políticas na Europa.

  Este é o ambiente mais internacional em que já estive.

– Esteban Montero do Brasil (MSc EF Curso 2019) –



Requisitos de admissão
• Graduação em Engenharia Florestal, bacharelado ou licenciatura em 

ciências agrárias e florestais, ou em outra área relacionada, com boas 
notas, conferida por uma universidade reconhecida internacionalmente.

• Bom domínio da língua inglesa – por favor, consultar as informações no 
sítio web do MSc EF.

Custos
• 4 250 EUR/ano para alunos dos Países do Programa (ou seja, países 

da UE + a antiga República Iugoslava da Macedônia, Islândia, Liechtens-
tein, Noruega, Sérvia e Turquia).

• 8 500 EUR/ano para alunos dos Países Parceiros (ou seja, todos os ou-
tros países, exceto os países listados acima).

Bolsas EMJMD
• As bolsas do Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) (entre 

34 500 euros até 48 000 euros) cobrem os custos do Consórcio e in-
cluem uma contribuição para despesas de deslocamento e subsistên-
cia (1 000 euros/mês durante o máximo de 24 meses), e estarão dispo-
níveis para os melhores candidatos.

Candidatura
As instruções sobre como efetuar a candidatura e um link para o formulário 
de candidatura on-line com informações detalhadas sobre os anexos neces-
sários e os prazos de submissão estão disponíveis no sítio web do MSc EF.

Estrutura do programa e graus 
conferidos
ANO 1 
60 ECTS

Estudos obrigatórios e opcionais Créditos 
(ECTS)

Local

Ago-Abr Módulo 1
Trends in European Forestry
Academic skills in forest sciences
Research methodology in forest 
sciences
Global virtual seminar

5
1.5
3.5

2

Joensuu, Finlândia

Set-Abr Disciplinas opcionais 30 Joensuu, Finlândia +  
disciplinas on-line

Maio

Junho- 
Julho

Módulo 2
European forestry field course

Applied period in forest institutions

8

10

Áustria, França, Aleman 
ha, Romênia e Espanha

País de preferência (dentre 
os países do Consórcio)

ANO 2 
60 ECTS

Estudos obrigatórios e opcionais, 
Dissertação de mestrado

Créditos 
(ECTS)

Local

Semes-
tre outo-
no e pri-
mavera

Módulo 3
Disciplinas obrigatórias e opcionais
Dissertação de mestrado e seminá-
rio de dissertações (online)

Fórum da silvicultura europeia e ce-
rimônia de entrega dos diplomas

30
30

0

Universidade parceira do 
Mestrado em Silvicultura 
Europeia de acordo com o 
percurso individual de es-
tudos do estudante
Joensuu, Finlândia 



Após a conclusão do programa, cada estudante recebe um certificado de 
duplo diploma e recebe suplementos ao diploma de duas universidades do 
Consórcio. As duas universidades que conferem os diplomas são a Univer-
sidade da Finlândia Oriental e a universidade onde o estudante realiza o se-
gundo ano dos estudos.

Universidade Grau

Universidade da Finlândia Oriental
(coordenador)

Mestrado (MSc) (Agricultura e Silvicultu-
ra) com ênfase em Silvicultura Europeia

AgroParisTech, Campus Nancy, 
França

Mestrado em Agrociências, Ambiente, 
Territórios, Paisagem, Floresta, especiali-
zação ”Florestas e o seu ambiente (FEN)”

Universidade de Friburgo, Alemanha Mestrado (MSc) em Ciências Florestais

Universidade de Lleida, Espanha Mestrado Erasmus Mundus em Modela-
gem Espacial e Ecológica em Silvicultura 
Europeia

Universidade de Recursos Naturais 
e Ciências da Vida, Viena, Áustria

Mestrado em Silvicultura Europeia

Transilvânia Universidade de Braşov Mestrado em Silvicultura

O MESTRADO EM SILVICULTURA EUROPEIA É ORGANIZADO POR
Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida, Viena, Áustria

Universidade da Finlândia Oriental
AgroParisTech, Campus Nancy, França
Universidade de Friburgo, Alemanha

Universidade de Lleida, Espanha
Transilvânia Universidade de Braşov, Romênia

COM OS SEGUINTES PARCEIROS ASSOCIADOS:
Centro de Investigação Austríaco para as Florestas, Áustria

Instituto Internacional para Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), Áustria
Universidade de São Paulo, Brasil

 Universidade Federal do Paraná, Brasil
Universidade da Nova Brunswick, Canadá

Universidade da Colúmbia Britânica, Canadá
Universidade Noroeste A&F, China

Academia Chinesa de Silvicultura, China
Arbonaut Ltd., Finlândia

Stora Enso Wood Supply, Finlândia
Instituto Florestal Europeu, Finlândia

Centro INRA Grand-Est-Nancy, França
Gabinete Nacional das Florestas (ONF), França

Gabinete Florestal Distrital (Forstamt) Johanniskreuz, Alemanha
Ocolul Silvic Ingleby, Romênia

SC Tornator SRL, Romênia
Centro Tecnológico Florestal da Catalunha, Espanha Delegação de 

Barcelona, Espanha

LEIA MAIS: www.europeanforestry.eu

ENTRE EM CONTATO CONOSCO: secretariat@europeanforestry.eu
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