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DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE
Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE
Sigla IFPE
Campus Belo Jardim
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Administrativa
Pública Federal

Organização 
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Ato Legal de criação
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União em 30.12.2008.

Endereço Avenida Sebastião Rodrigues da Costa, S/N. São Pedro. 
Cidade/UF/CEP Belo Jardim - PE  -55.155-730
Telefone/Fax (81) 3411-3201                          
E-mail de contato dg@belojardim.ifpe.edu.br
Sítio do Campus www.belojardim.ifpe.edu.br

DADOS DA IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA

DA MANTENEDORA
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Razão Social Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Sigla SETEC
Natureza Jurídica Órgão público do poder executivo federal
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

1 Denominação Curso Técnico em Agropecuária
2 Forma de oferta Subsequente
3 Eixo Tecnológico Recursos Naturais
4 Nível Educação Técnica de Nível Médio
5 Modalidade Curso presencial
6 Titulação/Certificação Técnico em Agropecuária
7 Carga horária do Curso 1294,8 h/r
8 Total horas/aula 1560 h/a
9 Duração horas/aula 50 minutos
10 CH estágio supervisionado 200 horas
11 CH total do curso com estágio 

supervisionado
1494,8 h/r

12 Período de integralização mínima 2 anos
13 Período de integralização máxima 5 anos
14 Forma de acesso Vestibular
15 Pré-requisito de acesso Ensino Médio Completo
16 Turnos Matutino/Vespertino
17 Número de turmas por turno de 

oferta
1

18 Vagas por turma 40
19 Número de vagas por turno de oferta 40
20 Número de vagas por semestre 40
21 Vagas anuais 40
22 Regime de matrícula Período
23 Periodicidade letiva Semestral
24 Número de semanas letivas 20
25 Início do curso/Matriz Curricular 2011
26 Matriz Curricular substituída 2009

SITUAÇÃO DO CURSO

Trata-se de:
De acordo com a Resolução IFPE/CONSUP nº 
85/2011

(X) Apresentação Inicial do PPC
( ) Reformulação Integral do PPC
( ) Reformulação Parcial do PPC

STATUS DO CURSO

(x) Aguardando autorização do conselho superior

(  ) Autorizado pelo conselho superior – Resolução CS Nº  de  /  /

(  ) Aguardando reconhecimento do MEC

( ) Reconhecido pelo MEC

(X) Cadastrado no SISTEC 
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CURSOS  TÉCNICOS  OFERTADOS  NO  MESMO  EIXO  TECNOLÓGICO  NO  IFPE

CAMPUS BELO JARDIM

EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Curso Técnico em Agropecuária Integrado

HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÕES E ESPECIALIZAÇÕES

HABILITAÇÃO: Técnico em Agropecuária

Período               Carga horária                   Estágio* Qualificação Especialização
         I Sem qualificação Sem especialização

        II *1 Sem qualificação Sem especialização

       III *1 Sem qualificação Sem especialização

       IV *1 Sem qualificação Sem especialização

*1. Estágio Supervisionado Obrigatório- de 200 h/r, realizado concomitante a partir do 2º Período, ou ao
término da conclusão dos componentes curriculares.
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CAPÍTULO 1- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1.  Histórico

A Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim tem início com a celebração de um convênio

entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Pernambuco em 27 de junho de 1958, que

autoriza a instalação da Escola no município. Com o Decreto nº 53.558 de 13 de fevereiro de 1964,

dá-se a denominação de Ginásio Agrícola de Belo Jardim. Em maio de 1967, o Decreto nº 60.731

transfere o Ginásio da dependência administrativa do Ministério da Agricultura para o Ministério da

Educação. O Ginásio, passando em 07 de agosto de 1968, a denominar-se Colégio Agrícola de Belo

Jardim.  Entretanto,  só em 13 de agosto de 1969 que o seu funcionamento é  autorizado,  sendo

inaugurado em 05 de maio de 1970 o funcionamento dos cursos, com as primeiras turmas de alunos.

O  Colégio,  à  ocasião,  foi  criado  sob  a  dependência  administrativa  do  Ministério  da

Educação e Cultura, com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Belo Jardim.

Nessa época, o Governo Federal mantinha em Pernambuco, nos municípios de Barreiros, Vitória de

Santo Antão e São Lourenço da Mata, instituições dessa natureza. Em 04 de setembro de 1979, o

Colégio passa a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim - EAFBJ. Em novembro

de 1993, a EAF transforma-se em Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 8.731, passando a ser

dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, compatíveis com

a sua personalidade jurídica e de acordo com os seus atos normativos.

O Campus Belo  Jardim  conta  atualmente  com  cursos  técnicos  de  áreas  distintas  do

conhecimento,  nas  diversas  modalidades  e  níveis.  Os  primeiros  cursos  foram  Agropecuária  e

Agroindústria. Atualmente, ambos são oferecidos nas formas integrado e subsequente. O curso de

Técnico em Informática é oferecido também nas mesmas formas já mencionadas, o curso técnico de

Enfermagem é oferecido na forma subsequente. Desde o ano de 2011, o Campus oferta o curso de

Licenciatura em Música, que prepara professores para atuar tanto na Educação Básica, como em

escolas especializadas em Música (Conservatórios, Centros de Educação e Escolas de Música), ou

em espaços não formais onde o ensino de música ocorra (igrejas, ONGs, projetos culturais etc.). O

curso incentiva a produção de pesquisa relacionada à performance musical e a educação musical.

Por meio da Lei  11.892,  de 29 de dezembro de 2008,  foi  criado o Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), que é uma autarquia federal vinculada ao

Ministério  da  Educação,  gozando,  na  forma  da  lei,  de  autonomia  pedagógica,  administrativa  e

financeira,  tendo  como  marco  referencial  de  sua  história  institucional  um incessante  processo

evolutivo, que acompanha o processo de desenvolvimento de Pernambuco, da Região Nordeste e do
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Brasil. Desta forma, a partir desta data, a Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim transforma-se

no Campus Belo Jardim do IFPE.

Em  Pernambuco,  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (IFPE)  foi

constituído por nove campi, a saber: Recife, Ipojuca e Pesqueira (unidades do antigo CEFET-PE),

Barreiros,  Belo  Jardim  e  Vitória  de  Santo  Antão  (antigas  Escolas  Agrotécnicas  Federais,  que

aderiram  ao  Instituto)  e  Afogados  da  Ingazeira,  Caruaru  e  Garanhuns  (que  foram  construídos

posteriormente).

Com o advento da III Expansão da Rede Federal de Educação Profissional,  Científica e

Tecnológica, o IFPE recebeu em 2014, mais sete unidades nos municípios de Abreu e Lima, Cabo

de Santo Agostinho, Igarassu, Jaboatão, Olinda, Palmares e Paulista. Desde 1909, esta instituição

vem construindo experiência de ensino na formação profissional técnica e de nível superior, com

um potencial  promissor,  no  âmbito  da  pesquisa  científica  e  aplicada,  atrelando-se  a  isso,  uma

enorme capacidade de desenvolvimento de ações de extensão.

Uma  das  funções  do  IFPE  é  contribuir  com  o  desenvolvimento  educacional  e

socioeconômico do estado de Pernambuco, a partir do conhecimento de um público historicamente

colocado à margem das políticas de formação para o trabalho, da pesquisa aplicada destinada à

elevação  do  potencial  das  atividades  produtivas  locais  e  da  democratização  do  conhecimento,

levando em consideração a comunidade em todas as suas representações.

O Ministério da Educação, reconhecendo a vocação institucional dos Institutos Federais para

o desenvolvimento do ensino de nível técnico, de graduação e pós-graduação e tecnológico, bem

como extensão e pesquisa aplicada, institucionaliza através da Lei 11.892, supramencionada, tem

como  uma  das  finalidades  destas  instituições  de  ensino,  a  oferta  da  educação  profissional  e

tecnológica,  em todos  os  seus  níveis  e  modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  para  a

atuação  profissional  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no  desenvolvimento

socioeconômico local, regional e nacional.

No engajamento com a atual política do governo federal, o IFPE ainda atua em programas

sociais e de qualificação profissional, como por exemplo, o Mulheres Mil, que objetiva a formação

profissional e tecnológica de mulheres desfavorecidas socialmente; bem como o Programa Nacional

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, integralizando a qualificação profissional

de trabalhadores e estudantes, constituindo-se em um instrumento de fomento ao desenvolvimento

profissional.

Assim,  o  Instituto  Federal  de  Pernambuco  desempenha  um  papel  de  fundamental

importância  na produção do conhecimento científico,  bem como na formação profissional  e  na
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ascensão social e cultural dos que estão à margem desse processo e buscam maior qualidade de

vida.

Promover  a  educação  profissional,  científica  e  tecnológica,  em  todos  os  seus  níveis  e

modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão,

comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do

ser  humano  e  o  desenvolvimento  sustentável  é  a  missão  do  IFPE,  sendo  uma  Instituição  de

referência nacional em formação profissional que promove educação, ciência e tecnologia de forma

sustentável e sempre em benefício da sociedade.

A função social do IFPE, de acordo com o seu Projeto Político Pedagógico Institucional

(PPPI) é promover educação de qualidade, gratuita e transformadora, atendendo às demandas

sociais, buscando impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional, sempre considerando a

formação para  o  trabalho baseada  numa relação  sustentável  com o meio  ambiente.  Para  tanto,

condições igualitárias de êxito a todos os cidadãos que constituem o IFPE é requisito necessário

para a inserção qualitativa no mundo socioambiental e profissional, embasando-se nos valores que

respeitem a formação ética, a diversidade, a dignidade humana e a cultura da paz (PPPI, 2012,

p. 36, grifo nosso).

Vale ressaltar que a criação do IFPE se deu no contexto das politicas nacionais de expansão

da Educação Profissional e Tecnológica implementada pelo Governo Federal, a partir da primeira

década deste século. A legislação que criou os Institutos Federais de Educação definiu uma nova

institucionalidade e ampliou significativamente as finalidades e características, objetivos e estrutura

organizacional. Em relação as finalidades e características e importante observar o disposto no Art.

6° da referida lei:

1.  ofertar  educação  profissional  e  tecnológica,  em  todos  os  seus  níveis  e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional;
2.  desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo  de  geração  e  adaptação  de  soluções  técnicas  e  tecnológicas  as
demandas sociais e peculiaridades regionais;
3.  promover  a  integração  e  a  verticalização  da  educação  básica  a  educação
profissional e educação
superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de
gestão;
4. orientar sua oferta formativa em beneficio da consolidação e fortalecimento dos
arranjos  produtivos,  sociais  e  culturais  locais,  identificados  com  base  no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no
âmbito de atuação do Instituto Federal;
5. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e
de  ciências  aplicadas,  em particular,  estimulando o  desenvolvimento  de  espírito
crítico, voltado a investigação empírica;
6. qualificar-se como centro de referência no apoio a oferta do ensino de ciências
nas instituições  públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
7. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
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8.  realizar  e  estimular  a  pesquisa  aplicada,  a  produção  cultural,  o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
9. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as
voltadas a preservação do meio ambiente. (Art. 6º da Lei n° 11.892/2008).

Desta forma, cumprindo as finalidades estabelecidas pela política pública que instituiu a

rede  federal  de  educação tecnológica  e  profissional,  o  IFPE assumiu a  função social  e  missão

institucional de promover a educação profissional, científica e tecnológica, em todos os seus níveis

e  modalidade,  com  base  na  indissociabilidade  das  acoes  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,

comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do

ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade (IFPE/PDI, 2009, p. 20).

O IFPE tem por  objetivo  fundamental  contribuir  com o desenvolvimento  educacional  e

socioeconômico do conjunto dos municípios pernambucanos onde esta difundindo o conhecimento

a um público historicamente colocado a margem das politicas de formação para o trabalho, da

pesquisa  e  da  democratização  do  conhecimento.  Nesses  termos,  o  IFPE  se  coloca  como  um

instrumento do governo federal para promover a educação pública, gratuita e de qualidade, com

vistas a contribuir para o desenvolvimento local, apoiado numa formação profissional e cidadã que

promova a inserção dos seus estudantes no mundo do trabalho e uma melhor qualidade de vida.

Devem ainda ser destacadas as atividades de extensão e linhas de pesquisa existentes no IFPE e no Campus

1.1 Histórico do curso

Em 1958,  foi  celebrado  um acordo  entre  a  Federação  e  o  Estado  de  Pernambuco,  que

resultou, em 1964, na criação do Ginásio Agrícola de Belo Jardim, sob a tutela do Ministério da

Agricultura. Em 1967, o Ginásio Agrícola de Belo Jardim é transferido ao Ministério da Educação,

sendo transformado no ano de 1968 em Colégio Agrícola de Belo Jardim, recebendo autorização de

funcionamento  em 13  de  agosto  de  1969.  Em 1961,  no  Colégio  Agrícola  Estadual  Presidente

Prudente,  no  estado  de  São  Paulo,  era  criado  o  Sistema  Escola  Fazenda,  modelo  educacional

organizado em área de escolas agrícolas que dispunham de uma fazenda, com áreas de terra para

produção animal e vegetal, na qual os alunos trabalhavam para aprenderem a produzir com fins

pedagógicos e de abastecimento do refeitório da instituição. O colégio tinha uma área de produção

própria e outra destinada a produção orientada dos alunos, o Programa Agrícola Orientado - PAO,

sendo o lucro de tal atividade dividido entre os discentes. A produção excedente e a produção dos

PAO’s eram comercializadas através da cooperativa-escola, outro componente do Sistema Escola-

Fazenda, destinado ao aprendizado de princípios cooperativistas. Todos os alunos eram associados

da cooperativa, pagando uma cota-parte no ingresso no colégio e participando com direito a votar e

ser votado nas assembleias, destacando que o princípio do Sistema Escola-Fazenda era “aprender a

fazer e fazer para aprender”.
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Os  objetivos  definidos  para  as  Escolas–Fazenda  eram:  1-  Proporcionar  aos  estudantes

condições  de  aprendizagem  prática,  permitindo–lhes  a  aplicação,  em  situação  real,  dos

conhecimentos  adquiridos  em  aula;  2-  Proporcionar  aos  estabelecimentos  de  ensino  agrícola

condições para a produção agropecuária com vistas ao auto abastecimento e consequente redução de

custo de manutenção; 3- Ampliar o raio de ação educativa do estabelecimento, proporcionando aos

agricultores  circunvizinhos  e  jovens  rurícolas,  conhecimentos  e  práticas  das  técnicas  agrícolas

recomendáveis.

No início dos anos  1970, com o apoio da Diretoria do Ensino Agrícola do  Ministério da

Educação (MEC), foi implantado o Sistema Escola-Fazenda no Colégio Agrícola de Belo Jardim.

Os principais técnicos responsáveis pela implantação do Sistema Escola–Fazenda na escola de Belo

Jardim foram os Engenheiros Agrônomos Jairo Tavares de Oliveira, professor do Colégio Agrícola

João Coimbra de Barreiros - PE, Paulo de Araújo Barreto Campelo, professor do Colégio Agrícola

Dom Agostinho  Ikas/UFRPE e  o  Veterinário  Luiz  de  Oliveira  e  Silva  Sobrinho,  do  Conselho

Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco. 

O Curso Técnico em Agropecuária do IFPE -  Campus Belo Jardim, teve início em 05 de

maio de 1970, nas instalações do Colégio Agrícola de Belo Jardim, com duas turmas de trinta

alunos  cada,  em  regime  de  internato.   Dois  anos  passados,  em  1972,  já  mostrava  sinais  de

envelhecimento do Programa Agrícola Orientado e os projetos nas áreas agrícolas e pecuárias do

colégio são transformados em Laboratório de Prática e Produção - LPP. A nova reforma no ano de

1985 transforma os LPP’s em Unidades Educativas de Produção (UEP), composta de laboratório de

práticas com sala de aula integrada e as salas ambientes. 

O curso Técnico Subsequente em Agropecuária continuou funcionando com aulas teóricas e

práticas, sendo a prática baseada em produção. Os alunos passavam um turno em sala de aulas de

conhecimentos gerais e outro nas UEP’s, atrela a produção à avaliação das disciplinas agronômicas,

isto é, a produção de suínos, bovinos, aves, hortaliças,  frutas,  milho,  feijão e outros, com altos

índices de produtividade e retornos financeiros configurava a prova de aprendizagem. É criado o

sistema de monitoria, o aluno passa a aprender as técnicas de produção e de administração de uma

fazenda. A monitoria consistia em períodos de aprendizagem de administração, onde o terceiranista

??? era  administrador  de  uma  UEP da  instituição  por  uma  semana,  administrando  o  trabalho

orientado dos alunos do primeiro, segundo e do terceiro ano. Durante o terceiro ano, o último do

curso,  o  aluno  monitor  passava  por  todos  os  setores  da  Escola  Fazenda,  participando  da

administração  de  alojamento,  refeitório,  setores  de  produção  (Avicultura,  Suinocultura,

Bovinocultura, Agricultura I, Agricultura II, Agricultura III). Todos os alunos faziam a manutenção

e  manejo  dos  setores,  limpeza  dos  prédios,  alojamentos  e  refeitórios.  A  monitoria  era  um

componente da grade curricular e somava 160 horas. Depois da integralização da carga horária das
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disciplinas técnicas e de conhecimentos gerais, o aluno cumpria 200 horas de estágio curricular

obrigatório, só assim, recebendo o título de Técnico em Agropecuária.

E  DOS  ANOS  1970  PRA ATUALIDADE??FAZER  UMA CONTEXTUALIZAÇAO  PARA O

IFPE.

Os Institutos Federais foram criados para serem instituições de educação superior, básica e

profissional, pluricurriculares e multicampi, com especialidade na oferta de educação profissional e

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, baseando-se na conjugação de conhecimentos

técnicos e  tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.  Depois da transformação das antigas

Escolas Agrotécnicas em Institutos Federais, o curso passa a viver um novo ciclo, embasando-se na

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.

Já  que  a  instituição  tem duas  ofertas  de  cursos  técnicos  nessa  mesma área,  então  aqui

fundamentar a questão do histórico do curso técnico subsequente!

2. JUSTIFICATIVA

A cidade de Belo Jardim está localizada no Agreste Central, que é parte da mesorregião do

Agreste Pernambucano. As principais atividades econômicas do Agreste Central  são: o ramo de

atividades têxteis, as pecuárias: leiteira e de corte, junto ao cultivo de milho, arroz, feijão, mandioca

e algodão, também se destaca a atividade de avicultura.

Apresentar números e outras informações comprovadas (citando as fontes) que justifiquem a neces-
sidade da oferta do curso na região, indicando também o horizonte de tempo em que o mesmo pode-
rá ser oferecido, para suprir as necessidades de formação de profissionais com possibilidades de in-
serção no mundo do trabalho.

Nesse  cenário,  o  curso  Técnico Subsequente  em  Agropecuária  do  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE – Campus Belo Jardim foi criado a partir da

necessidade  de  formação  de  um  profissional  competente  e  completo  para  atuar  num  sistema

integrado que abrangesse a Agricultura e a Pecuária, dado que as propriedades atuantes nas áreas

desses recursos naturais específicos, em geral, dedicam-se tanto a produção de culturas quanto às

criações de animais.
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Desta forma, o Curso Técnico Subsequente de Agropecuária é de fundamental importância

não só para Belo Jardim,  mas para as regiões  circunvizinhas  (qual  o fundamento? estudos que

comprovem isso?). A estrutura do curso visa propiciar o desenvolvimento de competências técnicas,

cognitivas e sociais  que viabilizem a formação de profissionais para os espaços laborais locais,

regionais e nacionais e para a promoção da sustentabilidade, pois se desenvolve a partir de uma

visão  empreendedora  e  socialmente  justa  que  corresponda  às  reais  necessidades  de

profissionalização na área.

O curso busca atender ao perfil profissional, demandado pelas necessidades da sociedade

atual, contemplando uma formação técnica, humanística, crítica e criativa, a fim de desenvolver

ações com responsabilidade ética, social e ecologicamente sustentável, além de economicamente

viável, em consonância com o que está estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no

eixo  tecnológico  de  Recursos  Naturais.  Sua  proposta  curricular  ancora-se  em  procedimentos

pedagógicos, que contemplem ações interdisciplinares, favorecendo a construção do perfil de um

profissional autônomo.

Em termos de Educação Profissional, as necessidades atuais de trabalho para o Técnico em

Agropecuária  têm  apresentado  crescimento,  principalmente,  no  quesito  inovação,  pois  há  uma

infinidade de novas perspectivas para este profissional como, por exemplo, a propagação de práticas

ecologicamente  corretas  e  o  incentivo  a  pesquisa  de  descobertas  que,  auxiliem a  sociedade,  e

propriamente a natureza, no sentido de combater os danos causados pela exploração ofensiva do

meio ambiente, bem como buscar aperfeiçoar o cultivo dos alimentos tanto em qualidade, como no

bom aproveitamento e rendimento do solo.

Assim,  em  consonância  com  as  demandas  advindas  do  mundo  atual  e  as  reformas

curriculares no sistema educacional, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPE,

Campus Belo Jardim, realiza em 2015, a apresentação do seu Projeto de Curso Técnico Subsequente

em Agropecuária, buscando atualizar-se e responder aos anseios da sociedade e as novas demandas

da  área  de  recursos  naturais,  promovidas  pelo  desenvolvimento  social  e  econômico  do  país,

constantemente preocupado com a formação cidadã.

2.1 CONCEPÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES(ver onde colocar esse texto

no histórico do campus)

Nas  Diretrizes  Curriculares  para  a  Educação  Técnica  de  Nível  Médio,  o  currículo

Subsequente  constitui pressuposto fundante dos cursos técnicos Subsequentes. Com um currículo

definido nesses termos, o que se pretende é a superação do dualismo entre o ensino propedêutico e

profissional,  a partir  de uma abordagem pedagógica dê significância  de forma una a formação.

Entretanto, o trabalho pedagógico requer a organização do conhecimento e de um desenvolvimento
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do processo de ensino-aprendizagem que privilegie a aprendizagem dos conceitos como sistema de

relações  de  uma totalidade  concreta  que  se  pretende  explicar  e  compreender,  de  sorte  que  o

estudante  desenvolva  um  crescente  processo  de  autonomia  em  relação  aos  objetos  do  saber

(Parecer CNE/CE no 11/2012, pag. 29).

De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010), neste projeto, buscava-se assegurar uma

formação  básica,  que  superasse  a  dualidade  entre  cultura  geral  e  cultura  técnica,  procurando

estender ao ensino médio processos de trabalho que possibilitassem aprender não apenas a teoria,

mas, também, a prática dos princípios científicos.

Um aspecto basico norteador da atual proposta do governo atraves da oferta de cursos
tecnicos Subsequentes e romper com a dualidade estrutural cultura geral versus cultura tecnica,
situacao que viabiliza a oferta de uma educacao academicista para os filhos das classes
favorecidas socioeconomicamente e uma educacao instrumental voltada para o trabalho para os
filhos da classe trabalhadora, o que se tem chamado de uma educacao pobre para os pobres.
Nesta concepcao de educacao integrada o que se busca e superar o ser humano dividido
historicamente pela divisao social do trabalho entre a acao de executar e a acao de pensar. Tratase
de ultrapassar o conceito de preparacao para o trabalho, reduzido ao aspecto operacional
simplificado, para elevar a dimensao intelectual do trabalho como principio educativo e formar
trabalhadores capazes de atuar como cidadao integralmente desenvolvido em suas
potencialidades. Essa reflexao sobre o trabalho como principio educativo esta relacionada a
intencionalidade de que, por meio da acao educativa, os individuos/coletivos compreendem
enquanto vivenciam e constroem sua propria formacao (BRASIL, 2006).
Um dos desafios que envolvem essa proposta de formacao integrada e que os cursos
sejam organizados com itinerarios formativos que possam transpor a oferta fragmentada e
descontinua de formacao profissional que nao auxiliava os trabalhadores, seja para fins de
exercicio de uma ocupacao, seja para o prosseguimento de estudos.
A formacao integrada denota inovacao pedagogica, caracterizada pela mudanca do foco
do mercado para a formacao integrada dos sujeitos, como o Documento Base explicita (BRASIL,
2007, p. 41). O que se pretende e uma integracao epistemologica de conteudos, de metodologias
e de praticas educativas. Refere-se a uma integracao teoria-pratica, entre o saber e o saber-fazer.
Em relacao ao curriculo, pode ser traduzido em termos de integracao entre uma formacao
humana mais geral, uma formacao para o ensino medio e uma formacao profissional.
E oportuno ressaltar que a Educacao profissional Tecnica de Nivel Medio contribui para
o cumprimento dos direitos fundamentais do cidadao ao possibilitar, simultaneamente, o direito a
educacao e o direito ao trabalho. Nessa direcao, os Institutos Federais assumem, no cenario
nacional, uma posicao estrategica na garantia do direito ao Ensino Medio de qualidade social.
2.3 OS CURSOS SUBSEQUENTES AO ENSINO MÉDIO NOS INSTITUTOS
FEDERAIS
A Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que Institui a Rede Federal de Educacao
Profissional, Cientifica e Tecnologica e criou os Institutos Federais de Educacao, Ciencia e
Tecnologia, ao definir os objetivos dos Institutos Federais, ressalta a prioridade de atendimento
da educacao profissional tecnica de nivel medio, prioritariamente na forma de cursos
DASE - Departamento Acadêmico de Sistemas, Controle e Processos Eletroeletrônicos 33
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS RECIFE
Projeto Pedagógico
Técnico em Eletrônica
Subsequente Ano/Sem: 2014.2

Subsequentes para os concluintes do ensino fundamental e para o publico da educacao de jovens
e adultos. Esta prioridade esta materializada na atual legislacao, mediante o estabelecimento da
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garantia de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas para atender aos cursos
Subsequentes.
Com essa politica alinha-se a outros ordenamentos legais que preceituam a
universalizacao do Ensino Medio. Com efeito, a Emenda Constitucional no 59/2009, alterou a
Constituicao Federal, ampliando a escolaridade obrigatoria de modo a assegurar o atendimento
da populacao de 4 aos 17 anos de idade, a ser implementado de forma gradativa ate 2016, nos
termos do Plano Nacional de Educacao (PNE 2011/2020). A obrigatoriedade, que anteriormente
contemplava apenas o Ensino Fundamental, passa a ser para toda a Educacao Basica, o que
significa um importante avanco na direcao da democratizacao do ensino e da universalizacao do
Ensino Medio gratuito.
Sob esta otica, os Institutos Federais, ao reservarem 50% de suas vagas para os cursos
tecnicos Subsequentes, dao uma importante contribuicao para a universalizacao do Ensino
Medio e para a elevacao do nivel de escolarizacao da populacao brasileira. Com isso, tambem
contribuem duplamente: para a formacao de profissionais com efetivas possibilidades de
insercao no mundo produtivo e para o crescimento da renda real da populacao via aumento da
escolaridade.

 

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Formar técnicos  em Agropecuária,  com competências  e  habilidades  inerentes  a  profissão,  e  ao

mesmo  tempo,  cumprir o  compromisso  educacional  de  formação  e  desenvolvimento  humano,

ressaltando a valorização da ética, da diversidade, do meio ambiente, da responsabilidade social e

do contínuo autoaperfeiçoamento da vida.

Rever esse objetivo geral, considerando que deve ser um objetivo único, conciso e expressar uma 
única ideia ( FORMAR OU CUMPRIR??).  Importante relacionar como perfil de conclusão do cur-
so.

3.2 Objetivos Específicos

REVER EM ATENDIMENTO AO OBJETIVO GERAL!

Contribuir  para  a  formação  de  profissionais  qualificados  para  atuar  nas  áreas  da  agricultura  e

pecuária, a partir do domínio crítico dos conteúdos do curso.

Preparar  profissionais  para  o  mercado  de  trabalho  mutante,  globalizado  e  competitivo,

contemplando  áreas  inovadoras  do  conhecimento  e  abrangendo  tecnologias  modernas,

contextualizadas na área da agricultura e da pecuária.

Contribuir para que o estudante esteja apto a enfrentar com êxito as exigências de um mercado

competitivo e em processo crescente de inovação tecnológica e gerencial.
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Desenvolver  habilidades  cognitivas,  sociais  e  afetivas,  bem  como  competências  que  sejam

colocadas em ação com realizações eficientes e eficazes, visando à formação de profissionais para

as empresas locais, regionais e nacionais dentro de uma visão empreendedora e sustentável.

4. REQUISITOS DE ACESSO

Para ingresso no curso Técnico em Agropecuária  – Subsequente,  o candidato deverá ter

concluído o Ensino Médio ou equivalente. A admissão ocorrerá através de:

a)  exame público, por meio de processo seletivo, conforme normas do Edital.

b)  transferência  de  alunos  oriundos  de  outras  Instituições  de  Ensino  Profissional,  mediante  a

existência  de  vagas,  salvo  nos  casos  determinados  por  lei,  respeitando-se  as  competências

adquiridas na Unidade de origem;

c)  convênios com instituições públicas e /ou privadas regulamentados na forma da lei.

O processo seletivo será anual, com entrada também anual e regulamentado por meio de

edital  expedido  pela  Reitoria,  e publicado  na  Imprensa  Oficial,  com indicação  dos  requisitos,

condições e sistemática do processo, documentação exigida, além do número de vagas oferecidas.

As competências e as habilidades exigidas no processo seletivo serão aquelas previstas para

o Ensino Médio, nas três áreas do conhecimento, sendo elas:

 Linguagens e suas Tecnologias;

 Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias;

 Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A  matrícula  será  efetuada  por  ordem  de  classificação  dos  candidatos  aprovados  em

conformidade às vagas previstas, mediante a entrega dos documentos: RG, CPF e Histórico Escolar.

Os candidatos aprovados com a condição de cotista deverão apresentar os documentos exigidos e

relacionados no Edital do Processo Seletivo.

A realização da  matrícula  obedecerá ao cronograma previamente definido pelo  Setor  de

Registros Escolares, em conformidade com Organização Acadêmica do IFPE, sendo realizada no

início de cada semestre letivo com data indicada no Calendário Acadêmico do IFPE Campus Belo

Jardim.
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Os candidatos classificados serão chamados à matrícula até o limite de vagas existentes para

a composição da turma.

Serão aceitas transferências de outro Instituto Federal, desde que autorizada pela Direção

Geral do Campus, na época determinada no Calendário Acadêmico, mediante a existência de vagas

e  a  possibilidade  de  adaptação  aos  currículos  em  vigor,  conforme  preceitua  a  Organização

Acadêmica Institucional do IFPE.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Curso Técnico Subsequente em Agropecuária está inscrito no Eixo de Recursos Naturais,

de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pela Resolução CNE/CEB nº 03,

de 09 de julho de 2008, fundamentada no Parecer CNE/ CEB nº 11, de 12 de junho de 2008 e

atualizado mediante o Parecer CNE/CEB nº 03, de 26 de janeiro de 2012 e a Resolução nº 04, de 06

de junho de 2012, que dispõem sobre a alteração na Resolução CNE/CEB nº 3, de 6 de junho de

2008,  definindo a  nova versão do Catálogo Nacional  de  Cursos  Técnicos  de Nível  Médio.  Os

princípios e critérios do curso observam a organização, o planejamento,  o desenvolvimento e a

avaliação para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, fundamentando-se no acervo legal

abaixo relacionado:

LEIS FEDERAIS

a) Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 1988.

b) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações.  Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional.

c) Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

d) Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá

outras providências.

e) Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação

do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º

de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de

dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6nº da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001;

e dá outras providências.
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f) Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos

7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e

10.778, de 24 de novembro de 2003.

DECRETOS E PORTARIA

a) Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999,

que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

b) Decreto  nº  5.296 de  02 de  dezembro de  2004. Regulamenta  as  Leis  nos  10.048,  de  8 de

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de

dezembro  de  2000,  que  estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da

acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  e  dá  outras

providências.

c) Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de

dezembro de 2000.

d) Decreto  nº  6.571,  de  17  de  setembro  de  2008. Dispõe  sobre  o  atendimento  educacional

especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de

1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. (Revogado pelo

Decreto nº 7.611/ 2011, mas citado no Parecer CNE/CEB nº 11/2012).

e) Decreto nº 6.872, de 04 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade

Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e Monitoramento.

f) Decreto nº  6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a  Convenção Internacional  sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30

de março de 2007.

g) Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento

educacional especializado e dá outras providências.

i) Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002. Aprova a Classificação Brasileira de Ocupações -

CBO/2002, para uso em todo território nacional.

PARECERES E RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

a) Parecer CNE/CEB nº 35, de 05 de novembro de 2003. Normas para a organização e realização

de estágio de alunos do Ensino Médio e da Educação Profissional.
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b) Resolução CNE/CEB nº 01, de 21 de Janeiro de 2004. Estabelece Diretrizes Nacionais para a

organização e  a  realização de Estágio de alunos da Educação Profissional  e  do Ensino Médio,

inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.

c) Parecer CNE/CEB nº 39, 08 de dezembro de 2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na

Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio.

d) Parecer CNE/CEB nº 40, de 08 de dezembro de 2004. Trata das normas para execução de

avaliação,  reconhecimento  e  certificação de  estudos  previstos  no Artigo  41  da  Lei  nº  9.394/96

(LDB).

e) Resolução nº 2, de 04 de abril de 2005. Modifica a redação do § 3º do artigo 5º da Resolução

CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio supervisionado pelo Conselho Nacional

de Educação.

f) Parecer CNE/CEB nº 11, de 12 de junho de 2008. Proposta de instituição do Catálogo Nacional

de Cursos Técnicos de Nível Médio.

g) Resolução CNE/CEB nº 03, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e implantação do

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio.

h) Parecer CNE/CEB nº  11/2012,  aprovado em 9 de  maio  de  2012. Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

i) Resolução  CNE/CEB  nº  6,  de  20  de  setembro  de  2012.  Define  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

j)Parecer CNE/CP nº 14, de 06 de junho de 2012. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Educação Ambiental.

k) Resolução CNE/CP nº  02,  de  15 de  junho de  2012.  Estabelece  as  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Ambiental.

NORMAS INTERNAS DO IFPE

a) Resolução IFPE/CONSUP nº 22/2014. Organização Acadêmica Institucional; 

b) Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI);

c) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O técnico em Agropecuária desempenhará funções relacionadas à produção animal, vegetal

e agroflorestal, com os aspectos de conservação e preservação do meio ambiente, além dos aspectos

éticos  gerais  de  conduta.  Deverá  também  estar  preparado  para  o  trabalho  em  equipe,  com
22



capacidade  para  desenvolver  pensamentos  complexos  com  elevada  dose  de  abstração,  com

iniciativa e responsabilidade para decidir. Essas competências estão articuladas com os objetivos do

curso?  Essas funções obedecerão às atribuições dos Técnicos em Agropecuária estabelecidas no

Decreto Nº 90.922, de 6 de fevereiro 1985, que dispõe sobre e exercício da profissão de técnico

industrial e técnico agrícola de nível médio.

O curso tem por base o que prevê o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (MEC/ SETEC

2012), para o Técnico em Agropecuária, que norteará a formação profissional aqui pretendida,

apresentando esse profissional a desenvolver as seguintes atividades:

 Planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as fases dos projetos agropecuários;

 Administrar propriedades rurais;

 Elaborar,  aplicar  e  monitorar  programas preventivos  de sanitização na produção animal,

vegetal e agroindustrial;

 Fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial;

 Realizar mediação, demarcação e levantamentos topográficos rurais;

 Atuar em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

6.1 Competências gerais da parte técnica relativa ao curso proposto

Os cursos  do  Eixo  Tecnológico  de  Recursos  Naturais  do  IFPE –  Campus  Belo  Jardim

compreendem tecnologias relacionadas à agricultura e pecuária e contempla ações de planejamento,

execução, acompanhamento e fiscalização de projetos agropecuários; bem como elaborar, aplicar e

monitorar programas  de  sanitização  na  produção  animal,  vegetal  e  agroindustrial;  fiscalizar

produtos de origem vegetal e administrar propriedades rurais. Dessa forma, possibilita à formação

de profissionais cujo desenvolvimento e formas de atuação contemplam competências comuns a

esse Eixo Tecnológico, tais como:

a)  Utilizar  formas  contemporâneas  de  linguagem,  objetivando  o  exercício  da  cidadania  e  à

preparação  para  exercer  sua  profissão  no  mundo  do  trabalho  com  autonomia  intelectual  e

criticidade;

b) Empregar as aplicações de informática que facilitam o exercício da profissão, aprimorando o uso

de ferramentas computacionais na área na qual atua;

c)  Desenvolver  criticidade  na  leitura,  análise,  interpretação  e  produção  dos  diferentes  gêneros

textuais que fazem parte do cotidiano desse profissional;
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d) Articular, realizar leitura e buscar a interpretação de símbolos e códigos em diferentes linguagens

e representações estabelecendo estratégias de solução e embasando-se nos conhecimentos das várias

ciências e outros campos do saber;

e) Compreender as contribuições do desenho técnico no desenvolvimento da profissão, pela sua

funcionalidade;

f)  Colocar  em  ação  valores,  conhecimentos  e  habilidades  necessários  para  o  desempenho  das

atividades requeridas pela natureza da área profissional específica;

g)  Desenvolver  processos  de  investigação  relacionados  à  inovação  tecnológica  e  científica

pertinentes  ao  setor  Agropecuário,  habilitando-se  a  contribuir  na  implementação e  inovação do

mundo produtivo;

h) Ter postura ética profissional e transparência com valores sociais, desenvolvendo atitudes de

cooperação, de convivência com a diversidade, possibilitando o trabalho em equipe;

i) Identificar condições adequadas de segurança do trabalho, construindo uma cultura que evidencie

a qualidade de vida individual e coletiva no ambiente do trabalho;

j) Realizar atividades que busquem a conservação dos meio ambientes indispensáveis à qualidade

de vida e sustentabilidade;

k) Aplicar a legislação ambiental local e nacional;

l) Atuara em campanhas que busquem condutas conscientes relativas ao meio ambiente;

m) Empregar normas técnicas e legislações inerentes à sua formação, buscando por meio desses

conhecimentos a solução de problemas ligados a sua profissão;

n) Aplicar práticas e conceitos referentes à qualidade e à produtividade do setor Agropecuário.

 E a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), não se tem referência??

Se no PPC  não incluir Qualificação Profissional ,então, informar essa questão nesse item.

7. CAMPO DE ATUAÇÃO

As atividades do técnico em Agropecuária poderão ser realizadas em instituições públicas e

privadas, além de atuar como profissional liberal, empreendedor ou autônomo. Podendo atuar em:

 Propriedades rurais;

 Empresas comerciais;

 Estabelecimentos agroindustriais;

 Empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa;

 Parques e reservas naturais.
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Um  grande  desafio de  que??ou  de  quem?? é  o  de  formar  profissionais  competentes  e

cidadãos, com formação humana, técnica e científica, o que requer como fundamento um conceito

de ensino que leve em consideração o conhecimento da realidade e sua análise para, a partir daí,

buscar transformá-la ou melhorá-la.

Assim, o currículo deve contemplar não apenas a formação em termos de saber acadêmico

em si mesmo, mas também ser permeado nas perspectivas da formação do estudante como um

sujeito  social,  buscando  compreender  criticamente  a  realidade,  sendo  um  sujeito  atuante  e

consciente.

Além disso, intencionalidade e a direção do processo formativo não podem prescindir uma

práxis pedagógica alicerçada no diálogo e numa metodologia orientada para abordagens teóricas e

práticas,  capaz  de  promover  uma aprendizagem significativa,  contribuindo  efetivamente  para  a

construção de saberes necessários aos profissionais em formação.

8.1  Estrutura Curricular

O currículo do curso é formado por componentes curriculares a serem vivenciados de forma

que o estudante construa, através de um conjunto de habilidades gerais e específicas, que integrem o

perfil profissional do técnico, competências e habilidades inerentes a área que se pretende formar,

em observância as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico

referente  ao  Eixo  Tecnológico  de  Recursos  Naturais.  O  curso  está  organizado  em  períodos

semestrais, cobrindo todas as funções e atribuições próprias do técnico em Agropecuária.

A vivência do curso será desenvolvida tendo como foco a preocupação no apoio técnico-

pedagógico,  necessário  aos  estudantes  para  o  desenvolvimento  das  competências  previstas.  O

planejamento será estruturado a partir de metodologias de ensino, que priorizem a articulação entre

teoria e prática em situações vivenciadas na vida profissional, contextualizadas em projetos ou em

situações problemas.

O Curso Técnico Subsequente em Agropecuária, ofertado pelo IFPE Campus Belo Jardim é

um curso profissionalizante de nível médio, com organização curricular própria, independente do

Ensino Médio. Está estruturado em 04 (quatro) períodos distintos, verticalizados e sequenciais, sem

saídas intermediárias de qualificação com carga horária total de 1494,8 horas/relógio, ou seja, 1560

horas/aula, distribuídas nos períodos e no Estágio Supervisionado (200 horas/relógio).

Os períodos estão estruturados em 20 (vinte) semanas letivas de trabalho escolar efetivo e

formado  por  disciplinas  fundamentadas  em  bases  científicas  e  tecnológicas,  contemplando  um
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conjunto de competências e habilidades, que visam à construção gradativa do Perfil do Profissional,

através de aulas teóricas e práticas em laboratórios, bem como atividades extraclasses que venham a

possibilitar a construção do conhecimento pelo estudante.

De acordo  com a  Resolução nº  06  de  setembro  de  2012,  em seu  artigo  9º,  nos  cursos

subsequentes,  estão  previsto  a  inclusão  de  conhecimentos  e  habilidades  inerentes  à  Educação

Básica,  objetivando  uma  complementação  e  atualização  de  estudos,  dessa  forma,  na  Matriz

Curricular  do  Curso  Técnico Subsequente  em  Agropecuária  foram  incluídas  as  disciplinas  de

Língua Portuguesa e Matemática, para que os alunos possam resgatar conhecimentos nessas áreas

do conhecimento que o ajudem a formar o perfil profissional de conclusão do curso.

Ao longo dos períodos, será promovido o desenvolvimento sobre conhecimentos básicos e

específicos da área a qual o curso de destina, sendo permitido ao estudante concomitantemente a

partir do 2º período ou ao término dos componentes curriculares, a oportunidade de aprimorar seus

estudos  e  habilidades  através  do  Estágio  Supervisionado, podendo  colocar  em  prática  os

conhecimentos adquiridos e aperfeiçoá-los, ou ao término do curso.

A composição da Matriz Curricular deve estar articulada com as disciplinas, permeadas pela

interdisciplinaridade  e  contextualização,  objetivando a  articulação entre  a  ciência,  o  trabalho,  a

cultura e a tecnologia, buscando contextualizar teoria e prática para que a formação do estudante

seja abrangente e contemple a área técnica e a humana.

Ao concluir  todos os  componentes  curriculares  e  o  Estágio Supervisionado,  o  estudante

concluirá o curso e terá a certificação de Técnico Subsequente em Agropecuária.

Falta incluir informações gerais relativas à organização curricular do curso: os períodos (Módulos, Blocos ou
Unidades), as competências correspondentes, os itinerários alternativos possíveis de serem percorridos pelos
estudantes e as terminalidades correspondentes (quando for o caso), a carga horária de cada período (ou simi-
lar) e as estratégias pedagógicas que serão adotadas no desenvolvimento do processo de constituição das

competências.

E o item referente ao  desenho curricular???

8.2 Fluxograma

Falta indicar as cargas horárias dos períodos e das disciplinas

E falta indicar um movimento das etapas que devem ser realizadas, ou seja, primeiro período,

segundo período e etc...rever!
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Curso Técnico Subsequente em Agropecuária

1º Périodo

Língua 
Portuguesa

Informática

Segurança do 
Trabalho

Intrdução a 
Agricultura

Matemática

Introdução a 
Zootecnia

Mecanização 
Agrícola

2º Período

Introdução a 
Metodologia 

Científica

Olericultura

Construções 
Rurais

Topografia

Zootecnia I

3º Período

Gestão do 
Negócio 
Agricola

Culturas 
Anuais

Irrigação a 
Drenagem

Zootecnia II

4º Período

Sociologia 
Rural

Agroecologia

Fruticultura

Silvicultura

Zootecnia III

Produção 
Agroindustrial

Sub Eixo: Linguagens e Produção da Cultura

Sub Eixo: Formação Humana, Ética e Cidadania

Sub Eixo: Processos Tecnológicos em Agropecuária



8.3  Organização  acadêmica  dos  períodos  letivos  essas  informações  devem fazer partir  da

matriz curricular??? Então não há necessidade de incluir esse item separadamente!

Distribuição dos componentes curriculares por período

COMPONENTES CURRICULARES PERÍODO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITO
CHT Aulas

Teóricas
(h/a)

Aulas
Práticas

(h/a)
h/r h/a

Língua Portuguesa 1º 33,2 40 40

Informática 1º 33,2 40 10 30

Segurança do Trabalho 1º 33,2 40 20 20

Introdução à Agricultura 1º 66,4 80 60 20

Matemática 1º 33,2 40 30 10

Introdução à Zootecnia 1º 66,4 80 60 20

Mecanização Agrícola 1º 66,4 80 60 20

SUBTOTAL 332 400 280 120

Introdução à Metodologia
Científica

2º 33,2 40 30 10

Olericultura 2º 99,6 120 80 40

Construções e Instalações
Rurais

2º 33,2 40 30 10

Topografia 2º 66,4 80 60 20

Zootecnia 1 2º 99,6 120 80 40

SUBTOTAL 332 400

Gestão do Negócio Agrícola 3º 66,4 80 60 20

Culturas Anuais 3º 99,6 120 80 40

Irrigação e Drenagem 3º 66,4 80 60 20

Zootecnia 2 3º 99,6 120 80 40

SUBTOTAL 332 400

Sociologia Rural 4º 33,2 40 40

Agroecologia 4º 33,2 40 30 10

Fruticultura 4º 66,4 80 60 20

Silvicultura 4º 33,2 40 30 10

Zootecnia 3 4º 99,6 120 80 40

Produção Agroindustrial 4º 33,2 40 30 10

SUBTOTAL 298,8 360

TOTAL 1294,8 1560

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

200

TOTAL GERAL 1494,8
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8.4 Matriz Curricular

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
       MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

                         SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO / CAMPUS BELO JARDIM - PE

Av. Sebastião Rodrigues da Costa, s/n – Bairro São Pedro – Belo Jardim / PE – CEP: 55165-000

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO   SUBSEQUENTE E  M AGROPECUÁRIA 2011.1  

TURNO: DIURNO

HORA AULA: 50 minutos.

Fundamentação Legal: LDB 9394-96; Decreto 5154/04; Parecer CNE/ CEB nº 11/12; Resolução CNE/ CEB nº
06/2012; Resolução CNE/ CEB 11/08.

EIXO TEMÁTICO:
TRABALHO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

DISCIPLINAS ( BASES DE 
CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS
E TECNOLÓGICOS )

1º 2º 3º 4º C.H.
h/a

C.H.
h/r

SUB-EIXO:
LINGUAGENS E 
PRODUÇÃO DA 
CULTURA

Língua Portuguesa 2 - - - 40 33,2
Informática 2 - - - 40 33,2
Introdução à Metodologia Científica - 2 - - 40 33,2

SUB-EIXO:
FORMAÇÃO HUMANA,
ÉTICA E CIDADANIA

Sociologia Rural - - - 2 40 33,2
Gestão do Negócio Agrícola - - 4 - 80 66,4
Segurança do Trabalho 2 - - - 40 33,2

SUB-EIXO:
PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS EM 
AGROPECUÁRIA

Agroecologia - - - 2 40 33,2
Introdução à Agricultura 4 - - - 80 66,4
Matemática 2 - - - 40 33,2
Introdução à Zootecnia 4 - - - 80 66,4
Olericultura - 6 - - 120 99,6
Fruticultura - - - 4 80 66,4
Silvicultura - - - 2 40 33,2
Culturas Anuais - - 6 - 120 99,6
Mecanização Agrícola 4 - - - 80 66,4
Irrigação e Drenagem - - 4 - 80 66,4
Construções e Instalações Rurais - 2 - - 40 33,2
Topografia - 4 - - 80 66,4
Zootecnia 1 - 6 - - 120 99,6
Zootecnia 2 - - 6 - 120 99,6
Zootecnia 3 - - - 6 120 99,69
Produção Agroindustrial - - - 2 40 33,2
TOTAL DE AULAS SEMANAIS 20 20 20 18

C.H. TOTAL h/a 400 400 400 360 1560

C.H. TOTAL h/r 1294,8

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISONADO                                                  200

C.H. TOTAL DO CURSO (em hora relógio)                                                       1494,8

A matriz curricular do curso de Técnico Subsequente em Agropecuária, está planejada para

ter, no máximo, 20 horas/aula por semana, dividido em 5 horas/aula por dia, durante 5 dias letivos, a
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serem  realizados  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horário  da  manhã.  Ressaltamos  que  a  Matriz

Curricular presente neste Projeto Pedagógico está sendo vivenciada desde o ano de 2011.

8.5 Orientações Metodológicas

O desenvolvimento das práticas pedagógicas será realizado de acordo com a natureza dos

componentes curriculares e podem envolver:

 Projetos  pedagógicos,  na  perspectiva  de  Projetos,  como  procedimento  metodológico

compatível com uma prática formativa, contínua e processual, na sua forma de instigar seus sujeitos

a procederem com investigações, observações, confrontos e outros procedimentos decorrentes das

situações–problema propostas e encaminhadas;

 Aulas teóricas com utilização de  vídeos, projetor multimídia etc. Visando a apresentação do

assunto (problematização) a ser trabalhada e posterior discussão e troca de experiências;

 Aulas práticas em laboratório e instalações industriais;

 Seminários;

 Pesquisas;

 Visitas técnicas a empresas da região;

 Palestras, oficinas, eventos com profissionais da área.

Além das atividades de ensino, durante o curso Técnico Subsequente em Agropecuária estão

previstas práticas pedagógicas referentes às atividades de extensão, monitoria e iniciação científica,

buscando  por  meio  delas,  materializar  a  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão,

cumprindo assim a função social e missão do IFPE.

8.5.1.  Atividades de pesquisa e extensão

As  atividades  de  pesquisa  e  extensão,  no  âmbito  do  Curso  Técnico Subsequente em

Agropecuária do Instituto Federal de Pernambuco - Campus Belo Jardim, busca a prática formativa

ao  instigar  os  sujeitos  a  procederem  com  investigações,  observações,  confrontos  e  outros

procedimentos decorrentes de situações-problema propostas e encaminhadas.

A perspectiva  maior  é  a  da consolidação da cultura de pesquisa e  extensão como parte

integrante  da  construção  do  ensino-aprendizagem,  possibilitando,  desta  forma,  a  construção  de

conhecimentos que tornam possíveis o desenvolvimento de habilidades e competências, previstas no

perfil do profissional que se pretende formar.
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Para  a  execução das  atividades  de  pesquisa,  têm-se  buscado  apoio  financeiro  junto  aos

órgãos de fomento, como CNPq , CAPES,  FACEPE e PROPESQ. Vale  destacar  que  todos  os

projetos de pesquisa e extensão são desenvolvidos sob a  orientação e coordenação de professores

Mestres e Doutores.

Atualmente estão sendo desenvolvidos no Campus Belo Jardim, projetos de pesquisa na área

de???????????

Para  a  execução das  atividades  de  extensão,  têm-se buscado apoio  financeiro  junto  aos

órgãos de fomento, como: PROEXT, 

Atualmente estão sendo desenvolvidos no Campus Belo Jardim, projetos de extensão na área

de  geografia,  intitulado  'Sementes  da  sustentabilidade:  minicurso  de  horta  na  escola;  Educação

Física  'A  ginástica  rítmica  no  Agreste  Pernambucano',  Biologia  'Saberes  do  mato:  uso  e

conhecimento das plantas medicinais, e na área de música, no Curso de Licenciatura em Música.

São realizadas atividades como a Semana Técnica Agropecuária, com periodicidade anual,

tendo por objetivo  ??????????  com temas escolhidos por estudantes e professores do curso, com

programação  que  contempla  palestras,  minicursos,  oficinas,  entre  outros.  Tais  atividades  são

registradas na Coordenação de Pesquisa e Extensão do Campus Belo Jardim, com efetiva entrega de

certificados para participantes e ministrantes.

8.5.2  Atividades de monitoria

No curso Técnico Subsequente em Agropecuária, as atividades de monitoria são entendidas

como um incentivo ao discente, que possibilita uma ampliação do espaço de aprendizagem, visando

o aperfeiçoamento do seu processo de formação e a melhoria da qualidade do ensino.

Assim,  as  atividades  desenvolvidas  visam  intensificar  e  assegurar  a  cooperação  entre

estudantes  e  professores  nas  atividades  acadêmicas  relativas  às  atividades  do  ensino;  subsidiar

trabalhos acadêmicos orientados por professores, através de ações multiplicadoras e por meio do

esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo e de realização das atividades propostas; possibilitar

um aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades de caráter pedagógico; contribuir

para  a  melhoria  do  ensino,  colaborando  com  o  professor  do  componente  curricular  no

estabelecimento de melhoria e/ou de novas práticas e experiências pedagógicas.

O processo seletivo é realizado anualmente, com elaboração do Edital pelo Campus, onde

são  ofertadas  as  bolsas  nos  componentes  curriculares  que  os  alunos  estão  com  dificuldades,

atualmente o Campus conta com monitoria n

É realizado?? Tem edital? Quantos alunos são atendidos?

9.  PRÁTICA PROFISSIONAL
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De  acordo  com  a  Organização  Acadêmica  Institucional  (2014,  art.  178),  a  prática

profissional busca articular teoria e prática, sendo desenvolvida por meio de diversas atividades, tais

como:  estágios  curriculares  supervisionados,  trabalho  de  campo,  atividades  em  laboratório,

atividades  de  extensão  e  monitoria,  iniciação  científica,  estudos  de  casos,  desenvolvimento  de

instrumentos,  equipamentos  e  protótipos,  dentro  outros,  de  acordo  com  a  natureza  da  área

profissional e o perfil de conclusão do curso, especificado nesse Projeto Pedagógico do Curso.

É de fundamental importância que essas atividades sejam planejadas, praticadas e avaliadas

com intenção educativa, sendo pautadas pelos princípios de equidade, flexibilidade, aprendizado

continuado e acompanhamento total ao estudante.

Assim, a prática profissional se configura não como uma vivência de situações estanques,

mas como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em prática o aprendizado, sendo

desenvolvida  no  correr  do  curso, onde  o  estudante  será  capacitado  para  desenvolver  práticas

profissionais de acordo com as competências construídas gradativamente no decorrer dos períodos.

Dessa forma, no próprio ambiente escolar, nos laboratórios e em salas-ambiente, podem ser

realizadas  práticas  simuladas  orientadas  e  supervisionadas,  podendo  abranger  atividades  como:

estudos  de  caso,  conhecimento  do  mercado  e  empresas,  pesquisas  individuais  e  em  equipe  e

projetos, entre outras atividades que o(s) professor(es) julgar(em) adequadas. Desse modo, importa

que tais estratégias sejam intencionalmente planejadas, executadas e avaliadas, constando no Plano

de Trabalho do Professor.

9.1 Estágio profissional supervisionado

           A Instituição de Ensino, ainda que contextualizada e comprometida com o mundo produtivo

real, não deixa de ser um ambiente laboratorial, onde se pretende proporcionar ao aluno vivências

que modifiquem o seu modo de pensar,  conceber,  entender e agir,  de modo a fazê-lo construir

competências profissionais que o habilitem a se integrar no mundo produtivo, mas a vivência em

situações reais (não laboratoriais e ativas) proporcionam ao estudante a oportunidade de ser sujeito

ativo de vivências,  nesse sentido o Estágio Profissional Supervisionado é a atividade de prática

profissional que é obrigatória no curso, e será realizado a partir do segundo semestre do curso. 

         No escopo da Matriz Curricular contém o componente do Estágio Profissional Supervisionado

com carga horária de 200 horas/relógio, o qual será realizado em empresas ou indústrias da região

com o acompanhamento de um supervisor, sendo este do quadro funcional e designado pela própria

empresa, e também pelo professor orientador da Instituição na orientação do Estágio e em ambos os

casos, o discente se submeterá a Banca Avaliadora para validação do Estágio. Quando o Estágio for

realizado dentro da própria Instituição, o estudante será acompanhado pelo professor orientador. A
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responsabilidade  de  acompanhar  as  atividades  dos  discentes  e  certificar  que  as  atividades

desenvolvidas durante o estágio estão de acordo com as atribuições de formação do curso, será do

supervisor, bem como, do professor-orientador.

           As atividades desenvolvidas durante o Estágio devem viabilizar uma aproximação maior com

a realidade do mundo do trabalho na área específica de formação. Seu objetivo é oportunizar o

contato com o ambiente de trabalho possibilitando a aquisição de conhecimentos teórico-práticos,

valores, atitudes e habilidades presentes nas relações de trabalho, constituindo-se em uma síntese

das práticas profissionais desenvolvidas ao longo do curso.

Para assegurar a qualidade do processo de formação profissional, o Estágio somente poderá

ser realizado em instituições que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de

formação  do  estudante.  Além disso,  é  importante  ressaltar  que  a  concepção  do  Estágio  como

atividade  curricular  e  ato  educativo  intencional  da  Escola  implica  a  necessária  orientação  e

supervisão do mesmo por profissional, especialmente designado pela Coordenação do curso.

Considerando a natureza desse componente curricular, é necessário respeitar a proporção

exigida entre estagiários e orientadores, conforme disposto na legislação vigente e nas normas da

instituição sobre a matéria.

O Estágio Profissional Supervisionado (obrigatório), com duração de 200 horas (relógio)

poderá  ser  realizado  pelo  estudante  a  partir  do  segundo  período  do  curso  ou  ao  término  dos

componentes curriculares, desde que já tenha cursado a disciplina da área que pretende estagiar.

A conclusão do Estágio Profissional Supervisionado Obrigatório é dada após a prática de, no

mínimo, 200 horas e após a aprovação do relatório e defesa das atividades realizadas no referido

Estágio pelo discente, que será avaliado por uma banca, composta do professor-orientador e mais

dois professores da área que o Estágio foi desenvolvido.

Poderá  ser  isento  do  Estágio  Profissional  Supervisionado  (obrigatório)  o  estudante  que

comprovar ter adquirido experiência profissional e ter atuado ou está atuando na área, por um tempo

mínimo igual à carga horária exigida para a realização do estágio obrigatório.

A validação  das  atividades  do PIBIC,  PIBEX  como  parte  da  carga  horária  do  Estágio

Obrigatório  (máximo  de  30%  da  carga  horária  do  Estágio)  e  da  experiência  profissional

comprovada (100% da carga horária) está condicionada à observância dos procedimentos a seguir:

I.  Requerimento  apresentado  no  Setor  de  Registros  Escolares,  acompanhado  da  documentação

exigida para análise, a saber:

a. Declaração  assinada  pelo(s)  professor(es)  orientador(es)  ou  da  empresa  onde  está  atuando

profissionalmente, contendo informações sobre a carga horária, início e término da atividade;

b. Plano de atividades desenvolvido pelo estudante e do Projeto do qual participa ou declaração da

empresa descrevendo as atividades inerentes à função que ocupa;
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c. Documentos  comprobatórios  do  acompanhamento  da  atividade  pelo  professor  orientador  ou

documentos  (autenticados)  que  comprovem  o  tempo  e  a  função  na  empresa  onde  atua

profissionalmente;

d. Relatório  Final  e  a  defesa  da  atividade  desenvolvida,  aprovado pelo  professor  orientador  ou

descrevendo as atividades desenvolvidas no mundo do trabalho sob a ótica do perfil de formação.

II. Parecer Avaliativo do professor responsável pelo componente curricular Estágio Supervisionado,

informando sobre a equivalência total,  no caso de experiência profissional, e parcial nas demais

atividades  desenvolvidas,  com  aquelas  previstas  no  Plano  de  Estágio  Supervisionado,  em

consonância com o perfil de conclusão indicado no curso;

III. Ratificação  do  Parecer  Avaliativo  emitido  pelo  Professor  Supervisor  de  Estágio  ou  pelo

Coordenador do Curso;

IV. Análise documental e homologação do Setor Pedagógico fundamentada nos marcos legais sobre

a matéria.

PLANO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO NO IFPE CAMPUS BELO JARDIM: Coordenador  do

curso e Professores Orientadores de Estágio Profissional Supervisionado.

PERÍODO: Concomitante, a partir do segundo período, ou após o último período que compõe o

curso

ENTREGA DO RETATÓRIO FINAL E DEFESA DO ESTÁGIO: O discente terá o prazo de

07  (sete)  dias  antes  da  data  da  defesa,  para  disponibilizar  no  Setor  de  Integração  Escola

Comunidade (SIEC) o Relatório do Estágio que o encaminhará para prévia leitura e correção da

banca avaliadora. O relatório de conclusão do Estágio e sua defesa é obrigatória para todos os

alunos estagiários e alunos profissionais da área. O referido relatório, em ambos os casos, deve ser

entregue no prazo máximo de seis meses. Para os alunos estagiários, o prazo é contado após a

conclusão do estágio obrigatório.  Para os alunos que já exerçam atividades na área,  o prazo é

também de seis meses, contado a partir do último emprego.

RESPONSÁVEL  NO  IFPE  CAMPUS  BELO  JARDIM:  Professor  orientador  de  Estágio

Supervisionado Obrigatório

RESPONSÁVEL NA INTITUIÇÃO  CAMPO  DE  ESTÁGIO:  Profissional  designado  pela

instituição como Supervisor  de Estágio  Supervisionado Obrigatório,  com formação na área do

curso que o aluno está cursando.

RESPONSÁVEL  PELA  TRAMITAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO  DE  ESTÁGIO:

Coordenador do Setor de Integração Escola Comunidade (SIEC)

CHT: 200 horas-relógio
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: O desempenho do aluno que estagiou no IFPE será avaliado pela

banca avaliadora, através do relatório de conclusão e defesa do mesmo.

10.  EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Componente curricular: LÍNGUA PORTUGUESA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  40    )    AT (   40   )    AP (      )

Ementa: Estudo de situações comunicativas variadas, observando variações linguísticas, níveis de formalidade,
elaboração e intencionalidade dos discursos, atrelados aos contextos comunicativos distintos; leitura, análise e
elaboração  de  textos  orais  e  escritos,  em  diversos  gêneros  (técnicos  e  não  técnicos)  e  tipos;  estudo  dos
mecanismos de composição textual e adequação gramatical, de acordo com os gêneros em estudo; técnicas de
leitura; expressão e comunicação eficaz em textos orais e escritos.

Referências Básica:
BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as idéias. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2001.
DICIONÁRIO escolar  da língua  portuguesa  /  Academia  Brasileira  de  Letras.  2ª  ed.  São  Paulo:  Companhia
Editora Nacional, 2008.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes universitários. 19ª ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2010.
MARTINS,  Dileta  Silveira;  ZILBERKNOP,  Lubia  Scliar.  Português  instrumental:  de  acordo  com as  atuais
normas da ABNT. 29ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MOSS, Barbara; LOH, Virgínia S. 35 estratégias para desenvolver a leitura. Penso – Artmed.
SILVA, Mauricio. Novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o que muda e o que não muda. São Paulo:
Contexto, 2008.

Referências Complementares:
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Gramática - texto, análise e construção de sentido. Vol.
Único. São Paulo: Moderna, 2007.
BLIKSTEIN, Izidoro. Como falar em público: técnicas de comunicação para apresentações. São Paulo: Ática.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1997.
PIGNATARI, Nínive. Como escrever textos dissertativos. São Paulo: Ática.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: Leitura e redação. 5ª ed. São Paulo: Ática,
2006.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1997.

Componente curricular: INFORMÁTICA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   10   )    AP (   30   )

Ementa:  Na sociedade computadorizada a informação é o componente econômico mais importante de todos,
caracterizada pelo trabalho intelectual a nova sociedade da informação utiliza em larga escala as tecnologias de
informação e comunicação para produzir riquezas. A utilização da Informática Básica na Agropecuária não foge a
regra, utiliza-se o poder das planilhas eletrônicas para gerenciar informações de propriedades e dos negócios;
processamento de relatórios de textos com dados de plantio e rodízio de safras; apresentações de resultados em
feiras de negócios do setor com editoração eletrônica e apresentações. Além disso, utilização de ferramentas
computacionais da Internet para obtenção de boletins meteorológicos e informações sobre safra, sistemas de
comunicação, informações de  commodities e de órgãos governamentais fazem parte do cotidiano de todos os
tipos negócio na sociedade da informação.  Conceitos básicos da área de informática, serviços e funções de
sistemas  operacionais  e  sistemas  aplicativos,  utilização  de  suas  ferramentas  e  recursos  em  atividades  de
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configuração, manipulação e outras, forma todo o conjunto de recursos para o desenvolvimento de trabalhados
fundamentais na elaboração de projetos agropecuários.

Referências Básica:
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A.. Introdução à Informática. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
350 p.
MANZANO, José Augusto N. G.. BrOffice.org 3.2.1: Guia Prático de Aplicação. São Paulo: Érica, 2010. 208 p.
MEYER, Marilyn; BABER, Roberta; PHAFFENBERGER, Bryan. Nosso futuro e o computador. 3. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2000.
TAJRA, Sanmya Feitosa. Projetos em Sala de Aula: Word 2000. São Paulo: Érica, 1999.

Referências Complementares:
CHICOLI, Milton. Guia de Manutenção de PCs e Notebooks. São Paulo: Digerati Books, 2008. 112 p.
FERNANDES, Alexandre. Word 2000. Rio de Janeiro: Brasport, 1999.
GONÇALVES, Cristiane.  BrOffice.org Calc Avançado com Introdução às Macros. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna Ltda, 2009.
LIMA, Valter. Manual Prático do seu PC. São Paulo: Érica, 1999.
MAJDENBAUM, Rivka. Informática básica para concursos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. 257 p.

Componente curricular: SEGURANÇA DO TRABALHO Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   20   )    AP (   20   )

Ementa:  Acidentes  do  trabalho  e  doenças  profissionais:  causas,  consequências,  análise  e  legislação.  Riscos
ambientais: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes.Normas
regulamentadoras.Proteção individual. Sinalização de segurança. Proteção contra incêndios. Resíduos Industriais.

Referências Básica:
DELLA COLETA, J. Acidentes de trabalho: fator humano, contribuições da psicologia do trabalho, atividades
de prevenção. São Paulo: Atlas, 1989.
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa.  Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e medicina do trabalho. 2.
ed. rev. atual ampl. São Paulo: GEN, 2009. 223 p.
BARBOSA FILHO,  Antonio  Nunes.  Segurança do trabalho  & gestão  ambiental.  2.ed.  São  Paulo:  Atlas,
2008.238 p.

Referências Complementares:
TAVARES, José da Cunha; ZANGARI JÚNIOR, Jurandir. Gestão de segurança e higiene do trabalho: análise
da  gestão  de  segurança  e  higiene  do  trabalho  em  pequenas  indústrias  da  região  do  ABC.  CIPA:  caderno
informativo de prevenção de acidentes, v. 30, n. 353, p. 72-80, abr. 2009.
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 62. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 797 p. (Manuais de Legislação Atlas).
CARDELLA,  Benedito.  Segurança no trabalho e  prevenção de  acidentes:  uma abordagem holística.  São
Paulo: Atlas, 2008. 254 p.
BISSO, Ely M. O que e segurança no trabalho. São Paulo: Editora Brasiliense. 1998. Coleção

primeiros passos.

SAAD, Eduardo Gabriel. Aspectos jurídicos da segurança e medicina do trabalho: comentário

da lei 6.514 de 22.10.77. São Paulo: LTR, 1979.

Componente curricular: MATEMÁTICA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   30   )    AP (  10    )

Ementa:  Números decimais e fracionários. Figuras planas. Áreas e volumes dos principais sólidos. Regra de
Três, Porcentagem, Matemática Financeira (Juros).

Referências Básica:
LIMA, Elon Lages et alii. A matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Matemática.
(SBM). 3v. (Coleção Professor de Matemática)
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GUELLI, Oscar. Coleção Contando a História da Matemática. São Paulo, Ática.
ANDRINI, Álvaro. Praticando Matemática: 5ª a 8ª séries. São Paulo: Editora do Brasil, 2012.

Referências Complementares:
Coleção Revista do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática, de 1983 a 2012.
DANTE, L. R. Tudo é Matemática: 5ª a 8ª séries. São Paulo: Ática, 2013.
GORDON,  Hélio.  A  História  dos  números.  
SÃO PAUL SP: FTD, 2002
IMENES, L. M. ; LELLIS, M. Matemática para todos : 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione, 2012.
JAKUBOVIC, J. ; LELLIS, M. ; CENTURIÓN, M.  Matemática na medida certa: 5ª a 8ª séries. São Paulo:
Scipione, 2012.

Componente curricular: INTRODUÇÃO À AGRICULTURA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   80   )    AT (   60   )    AP (  20    )

Ementa:  Importância  da  Agricultura.  Realidade  nacional  e  suas  perspectivas  através  de  diferentes  cultivos
agrícolas. Sistema de cultivos em diversos tipos de plantações. Meios de produção com diferentes cultivares,
variedades e espécies. Realidade nacional envolvendo agricultura de subsistência, familiar e empresarial.

Referências Básica:
MALAVOLTA, Eurípedes;  GOMES,  Frederico  Pimentel;  ALCARDE,  J.  C..  Adubos  e  adubações.  Editora:
NOBEL, 2002.                                                                                                                 
PENTEADO, Silvio Roberto. Introdução à agricultura orgânica. Editora: APRENDA FÁCIL, 2003.
TROEH, Frederick R; THOMPSON, Louis M. Solos e fertilidade do solo. 6 ed. Editora: Organização Andrei
Editora, 2007.

Referências Complementares:
ANDREI, Edmondo. Compêndio de defensivos agrícolas: guia prático de produtos fitossanitários para uso
agrícola. Editora: Organização Andrei Editora, 2009.  
FOLEGATTI,  Marcos  Vinícius;  CASARINI,  Edivaldo;  BLANCO,  Flávio  Favaro;  BRASIL,  René  Porfírio
Camponez do. Fertirrigação. Editora: Agropecuária, 2001.
JESUS FILHO, José Damião de. Hidroponia: Cultivo sem solo. Editora: CPT - Centro de Produções Técnicas,
2009.
KISSMANN, Kurt Gottfried; GROTH, Doris. Plantas infestantes e nocivas. 2 ed. Editora: BASF, 1997.
SILVA,  Fábio  Cesar  da.  Manual  de  análises  químicas  de  solos,  plantas  e  fertilizantes. 2  ed.  Editora:
EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2009.

Componente curricular: MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   80   )    AT (   60   )    AP (   20   )

Ementa:  Introdução à Mecanização Agrícola. Máquinas, implementos e ferramentas agrícolas. Os sistemas de
funcionamento  de  máquinas  e  implementos  agrícolas  e  sua  manutenção.  Uso  de  máquinas,  implementos,
ferramentas agrícolas  e  normas de segurança.  Aplicação de defensivos  agrícolas.  Tratores agrícolas.  Noções
básicas de funcionamento de motores. Lubrificação e lubrificantes. Tipos de tração e mecanismos de transmissão.
Custos de óleos lubrificantes, combustíveis, máquinas e implementos agrícolas. Planejamento de mecanização
agrícola.

Referências Básica:
PORTELLA, José Antonio. Colheita de grãos mecanizada: implementos, manutenção e regulagem. Editora:
APRENDA FÁCIL, 2000.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para plantio e condução das culturas. Editora: APRENDA FÁCIL,
2001.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Os cuidados com o trator. Editora: APRENDA FÁCIL, 2001.

Referências Complementares:
LOPES,  Eduardo  da  Silva;  MINETTI,  Luciano  José.  Operação  e  manutenção  de  motosserras:  manual
técnico. Editora: APRENDA FÁCIL, 2001.                                                                                                              
SILVA, Dijalma Barbosa da; SOUSA, Raimundo Abílio de. Semeadeira - adubadeira manual: Construção e
operação. Planaltina EMBRAPA, 1997.
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SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para plantio e condução das culturas. Editora: APRENDA FÁCIL,
2001.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para a pecuária. Editora: NOBEL, 1997.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Preparo do solo: técnicas e implementos. Editora: APRENDA FÁCIL, 2001.

Componente curricular: INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   80   )    AT (  60   )    AP (   20   )

Ementa:  Histórico da zootecnia, definições e objetivos. Importância da Zootecnia no contexto do agronegócio
brasileiro. Terminologia utilizada para as espécies de interesse econômico. Taxonomia dos animais domésticos.
Ezoognósia dos animais. Domesticação e domesticidade. Raças: conceitos, critérios das aptidões, classificações.
Raças das principais espécies de importância econômica. O individuo: genótipo e fenótipo. Tipo zootécnico.
Atributos dos animais domésticos. Introdução à anatomia geral. Alimentos e alimentação dos animais domésticos.
Princípios  da  genética  e  métodos  de  melhoramento.  Técnicas  de  reprodução.  Sistemas  de  criação.
Bioclimatologia animal. Etologia animal. Ecologia aplicada à produção animal.

Referências Básica:
BAÊTA, Fernando da Costa. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Ed. da UFV, 1997.
MACHADO, Luiz Carlos; GERALDO, Adriano. Nutrição animal fácil. Editora: ED. DOS AUTORES, 2011.
RAMALHO, Magno Antonio Patto. Genética na agropecuária. 3 ed. Editora: UFLA - Universidade Federal de
Lavras, 2004.

Referências Complementares:
ANDRIGUETTO, José Milton; PERLY, Luimar; MINARDI, Italo; GEMAEL, Alaor; FLEMMING, José Sidney;
SOUZA, Gilberto Alves de; BONA FILHO, Amadeu. Nutrição animal. 6 ed. Editora: Nobel, 1999.
COELHO, Carlos Dinarte; RECH, Roberto Dalpiaz.  Técnico Agrícola: legislação profissional. 4 ed.  Editora:
NOVATEC, 2005.                                                                                                                
COSTA, Valter. Almanaque rural criações: Volume 2. Editora: ESCALA, 2005.
COSTA, Valter. Almanaque rural agricultura: volume 2. Editora: ESCALA, 2005.
LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal: mitos e realidades. 2 ed. Editora: Ed. da UFV,
2007.

Componente curricular: INTRODUÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   30   )    AP (  10    )

Ementa: Esta disciplina consiste em oferecer ao aluno o embasamento metodológico para realização de trabalho
científico e monografias numa abordagem humanística, tomando como base a concepção dialética da educação,
visando garantir a articulação entre o mundo do trabalho, a ciência e a vida. Estudo do senso comum e da ciência,
tipos de conhecimento, método científico, ciência e espírito científico. Introdução ao planejamento da pesquisa
cientifica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de
pesquisa. Estudo sobre tipos de conhecimentos e aprendizado sobre a investigação científica com ênfase para
pesquisa bibliográfica.

Referências Básica:
KOCHE, José Carlos.  Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à
pesquisa. 33 ed.  PETRÓPOLIS: VOZES, 2013
LAKATOS,  Eva  Maria;  MARCONI,  Marina  de  Andrade.  Metodologia  científica.  6  ed.
São Paulo: ATLAS, 2011
RUIZ,  João  Álvaro.  Metodologia  científica:  guia  para  eficiência  nos  estudos.  6  ed.  
SÃO PAULO SP: ATLAS, 2006

Referências Complementares:
ANDRADE, Maria Margarida de.  Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação:
noções práticas. 7 ed. SÃO PAULO SP: ATLAS, 2008.
BARROS,  Aidil  Jesus  da  Silveira;  LEHFELD,  Neide  Aparecida  de  Souza. Fundamentos  de
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metodologia científica. 3 ed.  SÃO PAULO SP: Pearson Prentice Hall, 2007.
CRIVELARO,  Lana  Paula;  CRIVELARO,  Lara  Andréa;  MIOTTO,  Luciana  Bernardo.  Guia
prático  de  monografias,  dissertações  e  teses: elaboração  e  apresentação.  1  ed.  
Campinas, SP: Alínea, 2011
RAMPAZZO,  Lino.  Metodologia  científica: para  alunos  dos  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação. 3 ed.  SÃO PAULO SP: LOYOLA, 2002
VIEIRA, Delcio. Como fazer uma monografia. 12 ed.SALOMON,  SÃO PAULO SP: WMF Marins Fontes,
2010

Componente curricular: TOPOGRAFIA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  80   )    AT (   60   )    AP (   20   )

Ementa:  Correlacionar  a  topografia  com  o  mundo  do  trabalho.  Manusear  aparelho  simples  da  prática
topográfica.  Manusear  corretamente  aparelhos  ópticos  e  eletrônicos  para  medições.  Utilizar  corretamente  os
instrumentos topográficos e as suas leituras. Proceder aos cálculos e confeccionar o desenho da área. Aplicar
corretamente o método de levantamento escolhido. Determinar as coordenadas da área. Realizar levantamento
planimétrico. Realizar operações de nivelamento. Determinar o perfil de um alinhamento. Realizar levantamento
altimétricos  de  pontos.  Determinar  curvas  em  nível  e  em  desnível.  Sistema  de  posicionamento  global:
generalidades;  composição  do  sistema  GPS  e  seu  funcionamento;  utilização  do  GPS;  princípios  de
georreferenciamento de imóveis rurais.

Referências Básica:
VEIGA, L.A. Kenig; ZANETTI, M. Aparecida; FAGGION, L. Fundamentos da topografia. 2007.
CARDÃO, C. Topografia. Belo Horizonte, Engenharia e Arquitetura, 1970.
COMASTRI, J. A. Topografia (Planimétrica). Viçosa, Imprensa Universitária, 1993.
MESQUITA, P.F. Topografia. Astronomia de Posicionamento e geodésia. São Paulo, Escola Politécnica – USP.

Referências Complementares:
ANDRADE, Maria Margarida de.  Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação:
noções práticas. 7 ed. SÃO PAULO SP: ATLAS, 2008.
BARROS,  Aidil  Jesus  da  Silveira;  LEHFELD,  Neide  Aparecida  de  Souza. Fundamentos  de
metodologia científica. 3 ed.  SÃO PAULO SP: Pearson Prentice Hall, 2007.
CRIVELARO,  Lana  Paula;  CRIVELARO,  Lara  Andréa;  MIOTTO,  Luciana  Bernardo.  Guia
prático  de  monografias,  dissertações  e  teses: elaboração  e  apresentação.  1  ed.  
Campinas, SP: Alínea, 2011
RAMPAZZO,  Lino.  Metodologia  científica: para  alunos  dos  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação. 3 ed.  SÃO PAULO SP: LOYOLA, 2002
VIEIRA, Delcio. Como fazer uma monografia. 12 ed.SALOMON,  SÃO PAULO SP: WMF Marins Fontes,
2010

Componente curricular: OLERICULTURA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  120   )    AT (     )    AP (      )

Ementa:  Importância  da  olericultura  no  contexto  nacional.  Implantar  projetos  olerícolas  e  acompanhar  as
culturas regionais como: asteráceas; apiáceas; quenopodiáceas; aliáceas; solenáceas; cucurbitáceas; brassicáceas;
dentre outras culturas que se fizerem necessárias para a construção dos conhecimentos acerca da olericultura.
Elaboração  de  coeficientes  técnicos  de  espécies  olerícolas.  Planejamento,  implantação,  condução,  colheita,
classificação,  embalagem de espécies  olerícolas.  Análise  econômica.  Legislação  sobre  produção orgânica  de
olerícolas.

Referências Básica:
MURAYAMA, Shizuto. Horticultura. Instituto Campineiro de Ensino Agrícola.
FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis.  Manual de Olericultura.  V. 3. Agronômica Ceres LTDA. São Paulo,
1982.
FONTES,  Paulo  C.R.  Olericultura  Teoria  e  Prática.  Universidade  Federal  de  Viçosa.  Centro  de  Ciências
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Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis.  Novo manual de olericultura. Agrotecnologia moderna na produção e
comercialização de horataliças. 2ª Ed. UFV, 2005.
BORNE, Henrique Roni. Produção de mudas de hortaliças. Agropecuária, 1999.

Referências Complementares:
ANDRIOLO,  Jerônimo  Luiz.   Olericultura  Geral: Princípios  e  técnicas.  
SANTA MARIA RS: UFSM, 2002
BORNE, Henrique Roni. Produção de mudas de hortaliças. Agropecuária, 1999.
DURIGAN, Julio Cezar.  Controle de plantas daninhas na olericultura: umbelíferas e cucurbitáceas.
Jaboticabal SP: Funep, 1993 
FONTES,  Paulo  Cezar  Rezende.  Olericultura: teoria  e  prática.   
VIÇOSA MG: Ed. da UFV, 2005.
NANNETI,  Dulcimara  Carvalho;  AMARO,  Geovani  Bernardo;  MENDONÇA,  Antônio  Bicalho  de;
GUIMARÃES, Martius Edson B. B.; MALTA, Antônio Wilson de Oliveira.    Olericultura básica:   preparo do  
local e plantio das olerícolas no campo. 3 ed. BRASÍLIA DF: SENAR, 2009

Componente curricular: CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  40    )    AT (   30   )    AP (   10   )

Ementa:  Introdução  a  Construções  Rurais.  Materiais  e  técnicas  de  construção. Resistência  de  materiais  e
estruturas simples. Planejamento geral das edificações e instalações. Instalações elétricas e hidráulico-sanitárias.
Projetos arquitetônicos para instalações rurais,  tópicos especiais sobre técnicas de construção das instalações
rurais, tipos de instalações rurais. Principais instalações e benfeitorias para fins rurais. Energia e eletrificação
rural. Orçamento e memorial descritivo.

Referências Básica:
BAÊTA, Fernando da Costa. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Ed. da UFV, 1997.          
FERREIRA, Rony Antônio. Maior produção com melhor ambiente: para aves, suínos e bovinos.  Editora:
APRENDA FÁCIL, 2005.                                                                                                
PEREIRA, Milton Fischer. Construções rurais. 4 ed. Editora:NOBEL, 1989.

Referências Complementares:
BAETA, F. C.; SOUZA, F. Anatomia em edificações rurais: conforto animal. Viçosa: UFV, 1997. 246 P.
LOPES, José Demerval Saraiva; LIMA, Francisca Zenaide de.  Pequenas barragens de terra: planejamento,
dimensionamento e construção. Editora: APRENDA FÁCIL, 2005.
BRASIL.  SERVIÇO  NACIONAL DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL RURAL.  Construções
Rurais. 3. ed. Brasilia: SENAR, 1984. 2v.
FABICHAK,  Irineu.  Pequenas  Construções  rurais. São  Paulo:  Nobel,  1983.  117p.  Guia  de
Construções Rurais: a base de cimento. São Paulo: ABCP.
REGAZZINI,  Paulo  Silvio.  Suinocultura  –  Como  Planejar  sua  Criação.  Jaboticabal:  FUNEP,
1996.

Componente curricular: GESTÃO DO NEGÓGCIO AGRÍCOLA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   80   )    AT (   60   )    AP (   20   )

Ementa:  Empresas  agropecuárias  e  suas  características,  noções  de  planejamento  empresarial,  programa  de
controle de qualidade, empreendedorismo, sistema de avaliação da produção, recursos, variáveis que atuam em
uma empresa, estrutura administrativa, proposta orçamentária e financeira, processo de tomadas de decisões,
comercialização legislação, marketing, exploração do projeto, utilização do tempo, entrevista, plano de negócio,
associativismo, ambiente de trabalho, tendências de mercados, normas de segurança.

Referências Básica:
BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho. Administração de Fazendas de bovinos: leite e corte.
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Editora: APRENDA FÁCIL, 2007.
COSTA, Ademir. Proposta de dimensionamento do semi-árido brasileiro. BANCO DO NORDESTE, 2005.
VEIGA, José Eli da. O que é reforma agrária. 13 ed. Editora: BRASILIENSE, 1990.

Referências Complementares:
ALMEIDA,  Jalcione.  A construção  social  de  uma  nova  agricultura:  tecnologia  agrícola  e  movimentos
sociais no sul do Brasil. 1 ed. Ed. da UFRGS, 1999.        
LAZZARINI,  Sérgio Giovanetti. Pecuária de corte moderna: produtividade e lucro.  Editora:  Lazzarini  &
Associados, 2005
RIBEIRO, José Paulo. A saga da extensão rural em Minas Gerais.  ANNABLUME, 2000.
RILEY, Colin Michael Clifton. Alternativas para tornar sua fazenda lucrativa. Editora: APRENDA FÁCIL,
2001.
XIMENES, Luciano J. F.. Produção de bovinos no nordeste do Brasil: desafios e resultados. Editora: BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL, 2011.

Componente curricular: CULTURAS ANUAIS Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  120  )    AT (      )    AP (     )

Ementa: Introdução a Cultura do feijão, mandioca, milho e sorgo. Classificação Botânica Cultural e Alimentar
do feijão, mandioca, milho e sorgo.
Descrição Botânica do feijão, mandioca, milho e sorgo.
Cultivares principais de: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Instalação e condução de projetos de: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Condições edafoclimáticas para: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Adequação dos sistemas de irrigação para: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Irrigação do feijão, mandioca, milho e sorgo.
Preparo do solo para: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Materiais de Propagação de: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Plantio: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Tratos culturais: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Colheita: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Pós-colheita: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Comercialização: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Análise econômica do projeto: feijão, mandioca, milho e sorgo.

Referências Básica:
CASTRO, R.C; KLUGE, R. A. Ecofisiologia de Cultivos Anuias. São Paulo. Nobel, 1999, 128p. 

CRUZ, J. C; KARAM, D; MONTEIRO, M. A. R.; MAGALHÃES, P. C. A cultura do milho. Sete Lagoas: Em-
brapa Milho e Sorgo. 2008. 517p.
PAYNE, J. H. Operações Unitárias na Produção de Cana de Açúcar. Nobel, 1989

Referências Complementares:
FANCELLI, A. L. Feijão - Tecnologia de Produção. ESALq - SP. 2011. 
FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal. Funep, 567p, 2007. 
MATTOS, Pedro Luiz Pires de; FERREIRA FILHO, José Raimundo; GOMES, Jayme de Cerqueira. Cultivo da
mandioca. 2  ed.  
BRASÍLIA DF: SENAR, 2009.
KIILL, Lúcia  Helena Piedade; MENEZES, Eduardo Assis.  Espécies vegetais exóticas com potencialidades
para  o  semiárido  brasileiro.
BRASÍLIA DF: EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2005 
SCHMIDT, Antônio Augusto Pires. O sorgo.  SÃO PAULO SP: ICONE, 1987.

Componente curricular: IRRIGAÇÃO E DRENAGEM Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  80    )    AT (     )    AP (     )

Ementa: Conceito e histórico da agricultura irrigada. Uso e conservação da água em sistemas agrícolas. Fatores
climáticos e sua importância na agricultura. Estudo da relação solo, água e plantas (absorção e transporte de água,
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evapotranspiração). Necessidade de água pelas plantas (evapotranspiração). Qualidades da água para a irrigação.
Medição,  captação  e  condução  da  água  para  irrigação.  Irrigação  por  superfície:  sulcos,  faixas,  inundação  e
subirrigação.  Irrigação  por  aspersão:  convencional,  pivô  central,  autopropelido.  Irrigação  Localizada:
gotejamento, microaspersão. Manejo racional da irrigação: tensiometria, tanque classe A, curva de retenção de
água no solo. Drenagem dos solos agrícolas: conceito, importância e histórico. Tipos de drenagem. Métodos de
drenagem.

Referências Básica:
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de irrigação. 8. ed. Viçosa: UFV, 2006. 625p.
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. Irrigação: princípios e métodos – 3° Edição. 2009.
Editora UFV. 335p.
OLITA, ANTÔNIO FERNANDO LORDELO. 1978. Os métodos de irrigação. São Paulo NOBEL

Referências Complementares:
CRUCIANI, D. E. A drenagem na agricultura. São Paulo: Nobel, 1985.
DAKER,  Alberto.  Hidraúlica  aplicada  à  agricultura.
RIO DE JANEIRO RJ: Freitas Bastos, 1987
DAKER, A. 1984.  Água na agricultura.  Vol. 3 – Irrigação e drenagem. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos.
EMBRAPA.  1988.  Diagnóstico  e  prioridades  de  pesquisa  em agricultura  irrigada:  Região
Centro-oeste. Brasília: EMBRAPA, Departamento de Estudos e Pesquisas.
REICHARDT,  Klaus.  A  água  em  sistemas  agrícolas.
BARUERI SP: MANOLE, 1990.

Componente curricular: SOCIOLOGIA RURAL Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (      )    AP (      )

Ementa: A disciplina tem como objetivo contribuir para a compreensão do campo da Sociologia Rural. Objeto
da sociologia rural, contexto histórico e principais abordagens. Histórico da questão agrária, agrícola e social no
Brasil. O Estado e as políticas para a agricultura. Movimentos e organizações sociais. Agricultura familiar. Novas
ruralidades e a reconstrução dos espaços rurais. A agroecologia e a (des) construção das políticas da Natureza.
Com base no exame das principais contribuições teóricas e metodológicas, enfatizará o debate sobre a construção
do mundo rural, os processos econômicos, políticos, sociais e culturais que envolvem a globalização dos sistemas
agroalimentares na contemporaneidade.

Referências Básica:
BELIK, W.; MALUF, R.S. (Org). Abastecimento e segurança alimentar. Campinas: Unicamp, CPDA, 2000.

BRUMER, A. A participação das mulheres na produção familiar agrícola. Workshop “O desenvolvimento de

uma  outra  agricultura:  acesso  à  terra  e  a  meios  de  produção,  a  questão  da  fome  e  a  integração  social”.

Curitiba:1995

FAORO, Raimundo. Os donos do poder. Editora: Globo, 3ª Edição, 2001

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.

GUILHERME VELHO, A Sociedade e agricultura. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

JOLIVET, Marcel. A vocação atual da Sociologia. Estudos, Sociedade e Agricultura, n. 11. 1998.

KAUTSKY, K. A questão agrária: a evolução da agricultura na sociedade capitalista. São Paulo: Proposta,

1980.

LATOUR, Bruno. Políticas da Natureza. Como fazer ciência na democracia. SP: EDUSC, 2004.

MARTINS, J. S. “A Questão Agrária Brasileira e o Papel do MST," A Reforma Agrária e a Luta do MST, edi-

ção João Pedro Stédile. Petrópolis: Vozes, 1997.

______. (org). Introdução crítica à sociologia rural. São Paulo: Hucitec, 1986.

MAZOYER,  Marcel;  ROUDART,  Laurence.  Historia  das  agriculturas  no  mundo:  Do  neolítico  à  crise
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contemporânea. São Paulo: UNESP; Brasilia, DF: NEAD. 568p. 2010.

SABOURIN, Eric.  Sociedades e Organizações Camponesas.  Uma Leitura através da Reciprocidade. UFRGS,

Editora. 2011.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades modernas

avançadas: o "rural" como espaço singular e ator coletivo. Estudos, Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, n.

15, p. 69-129, out, 2000.

______. O lugar dos rurais: o meio rural no Brasil moderno. Sober: 1997.

Referências Complementares:
AMIN, S. A questão agrária e o capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1977.

ABRAMOWAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas: Hu-

citec/ANPOCS, 1992.

_____.Transformações na vida camponesa: o sudoeste do Paraná. Campinas, 1981. Dissertação de Mestrado -

UNICAMP.

ALMEIDA, J; NAVARRO, Z. Reconstruindo a agricultura: ideias e ideais na perspectiva do desenvolvimento

rural sustentável. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.

BRANDENBURG, A, FERREIRA, A. D. (orgs.). Para pensar outra agricultura. Curitiba: UFPR, 1998.

BRANDENBURG, A. A agricultura familiar, ONG’s e desenvolvimento sustentável. Curitiba/PR: Ed, UFPR,

1999.

CANDIDO, Antônio. O caipira em face da civilização urbana. In: Os parceiros do Rio Bonito; Estudo sobre o

caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1964

CARNEIRO, M. J. Ruralidade: novas identidades em construção. XXXV - Congresso da SOBER: 1997.

_____.Camponeses, agricultores e pluriatividade. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1998.

CAVALCANTI, J.S.B. Globalização e ruralidade. In______. WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. (Org.).

Globalização e desenvolvimento sustentável: dinâmicas sociais rurais no nordeste brasileiro. São Paulo: Polis.

2004. p. 17-32.

______.  Teoria  sociológica  e  agricultura: tendências  e  desafios.  In______.  Natureza,  história  e  cultura:

repensando o social. Porto Alegre: Editora da Universidade Sociedade Brasileira de Sociologia, p. 61-67. 1993.

MALUF, R; CARNEIRO, M J. (orgs). Para além da produção. Rio de Janeiro: MAUAD, 2003.

MARTINE, G; GARCIA, R. C. Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: Caetés, 1987.

MARTINE, G. A trajetória da modernização agrícola: a quem beneficia. In: Lua Nova, São Paulo: CEDEC,

1991. n.23.

MARX, K. O 18 brumário e cartas a Kugelmann. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1997

MENDRAS, H. Sociedades camponesas. Rio Janeiro: Zahar, 1978.

MORIN, E. Ciência, cientista e sociedade In: Ciência com consciência. Europa/América: Apartado 8, 1994.

STÉDILE, J. P. (org). A questão agrária hoje. Porto Alegre: UFRGS, 1994.

TEDESCO, J. C. (org). Agricultura familiar: realidades e perspectivas. 2. ed. Passo Fundo: EDIUPF, 1999.

VEIGA, José Eli da. O desenvolvimento agrícola: uma visão histórica. São Paulo: Hucitec, 1991.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Em busca da modernidade social. Uma homenagem a Alexander

V. Chayanov. São Paulo: Unicamp, 1989.

_____. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: TEDESCO, J C (org). Agricultura familiar: realidades e

perspectives. Passo Fundo: EDIUPF, 1999.
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______. Olhares sobre o rural brasileiro. Raizes, Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande,

n. 23, p. 5-35, 2004.

SHANIN, T. A Definição de Camponês: Conceituação e Desconceituações. Estudo CEBRAP 26.

WELCH, Clifford A; MALAGODI, Edgar; CAVALCANTI, Josefa S. B.; WANDERLEY, Maria de Nazareth B.

(Orgs)  -  Camponeses  Brasileiros.  Leituras  e  Interpretações  Clássicas. UNESP Apresentação à  Coleção e

Introdução. São Paulo, NEAD/UNESP 2009.

WOLF,  E.  R.  Sociedades  Camponesas. Rio  de  Janeiro,  Zahar  Editores.  Coleção  História  do  Campesinato.

Editora da UNESP. (1970)

Componente curricular: AGROECOLOGIA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   30   )    AP (   10   )

Ementa:  A base epistemológica da agroecologia. Princípios e conceitos da agroecologia. Agroecologia como
disciplina científica multidisciplinar. Metodologias de estudo de agroecossistemas. A relação entre a agroecologia
e as escolas alternativas de agricultura.

Referências Básica:
BURG. I. C; MAYER, P. H. Prevenção e controles de pragas e doenças. Francisco Beltrão, 1998.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre, UFRGS,2000.
KIEHL, E. J. Fertilizantes Orgânicos. São Paulo. Ceres, 1985.

Referências Complementares:
ALTERE,  M.  Agroecologia:  bases  científicas  para  uma  agricultura  sustentável.  Trad.  Eli  Lino  de  Jesus  e

PatríciaVaz. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2002. 592 p.
CAPORAL,  F.  R.  e  COSTABEBER,  J.  A.  Agroecologia:  alguns  conceitos  e  princípios.  Brasília:

MDA/SAF/DATER-IICA, 2004.
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara-Koogan S. A., 1988.
PAULUS, G. (Coord.). Agroecologia aplicada: práticas e métodos para uma agricultura de base ecológica. Porto

Alegre: EMATER/RS, 2000.
PETTERSON, B. D. Agricultura biodinâmica. São Paulo: Nobel, 1983.
PINHEIRO, S.; NASR, N. Y.; LUZ, D.  A agricultura ecológica e a máfia dos agrotóxicos no Brasil. Porto

Alegre, 1993.
PRIMAVESI, A. M. Agricultura sustentável – manual do produtor rural. São Paulo: Nobel, 1992. 142 p.
PRIMAVESI, A. M. Agroecologia: ecosfera, tecnosfera e agricultura. São Paulo: Nobel, 1997.
PRIMAVESI, A. M. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Nobel, 1985.

Componente curricular: PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   30   )    AP (   10   )

Ementa:  Conservação de alimentos de origem animal e vegetal. Tecnologia do leite: aspectos de qualidade e
análises físico-químicas. Conservação e industrialização: queijos, manteiga e fermentados. Tecnologia da carne:
carnes de suínos, bovinos e aves; normas de abate; conservação; e processamento dos produtos e subprodutos.
Ovos: classificação e conservação. Processamento de frutas e hortaliças. Processamento térmico e fermentação de
vegetais. Produtos industrializados. Embalagem de produtos.

Referências Básica:
BEHMER, M. L. A. Como Aproveitar Bem o Leite no Sitio ou Chácara. São Paulo: Nobel. 1910.
BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. Química do processamento de alimentos, 2 ed. São Paulo: Varela, 1992.
CAMARGO, R. [editor]. Tecnologia dos Produtos Agropecuários. São Paulo: Editora Nobel, 1984. 298p.
CHITARRA, M.I. Processamento mínimo de frutos e hortaliças. Textos Acadêmicos. Universidade Federal de
lavras. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e extensão. Lavras – MG. 1999.
CHITARRA,  M.I.F.  Tecnologia  e  qualidade  pós-colheita  de  frutos  e  hortaliças.  Textos  Acadêmicos.
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Universidade Federal de lavras. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e extensão. Lavras – MG. 1999.

Referências Complementares:
CRUESS, W.V. Produtos industriais de frutas e hortaliças. São Paulo. Edgard Blucher, 1973. 2 v.
FERREIRA, C. L. L. F. Produtos Lácteos Fermentados: aspetos bioquímicos e tecnológicos. Caderno Didático,
Viçosa: Editora UFV, n. 43, 2001.
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. 7ª edição. São Paulo: Nobel, 1984.
GOMIDE, L. A. M.; RAMOS, E. M.; FONTES, P. R. Tecnologia de Abate e Tipificação de Carcaças. Viçosa:
Editora UFV. 2006.
MIDIO, A. F.; MARTINS. D. I. Toxicologia de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela. 2000. 295p.
OETTERER, M.; REGITANO-d´ARCE, M.A.B. & SPOTO, M.H.F. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de
Alimentos. Ed. Manole, Barueri, SP., 2006.
PARDI, M. C.,  SANTOS, I.  C.  SOUZA, E. P.,  PARDI, H. S.  Ciência  Higiene e Tecnologia da Carne.  v. 1
Goiânia: Editora da UFG. 1996.
SILVA JUNIOR, E. A.  Manual de Controle Higiênico-sanitário em Alimentos. São Paulo: Livraria Varela.
1995. 470p.
SILVA,  C.  A.  B.,  FERNANDES,  A.  R.  [ed]  Projetos  de  Empreendimentos  Agroindustriais:  Produtos  de
Origem Animal. Viçosa: Editora UFV, v. 1. 2003.
SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela. 2000. 227p.

Componente curricular: FRUTICULTURA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (  80   )    AT (     )    AP (     )

Ementa:  Reconhecer  a  fruticultura  como  atividade  agrícola  de  importância  socioeconômica.  Conhecer  os
aspectos climáticos como um fator determinante para a exploração da atividade frutícola. Planejar a implantação
de pomares.  Reconhecer os principais métodos de propagação de plantas frutíferas e práticas de adubação e
manejo de pomares. Executar os tipos principais de podas em frutíferas. Conhecer os aspectos técnicos de cultivo
das principais fruteiras de clima tropical e subtropical. Reconhecer aspectos gerais de colheita e pós-colheita.

Referências Básica:
CASTRO, P. R. de C. & VIEIRA, E. L. Aplicações de reguladores vegetais na agricultura tropical. Guaíba:

Agropecuária, 2001. 132p.
FACHINELLO,  J.  C.;  HOFFMANN,  A.;  NACTCHIGAL,  J.  C.;  KERSTEN,  E.  & FORTES,  G.  R.   de  L.

Propagação de plantas de clima temperado. Pelotas: UFPEL, 1994. 179p.
FACHINELLO, J. C.; NACTCHIGAL, J. C. & KERSTEN, E. Fruticultura: fundamentos e práticas. Pelotas:

Editorial UFPEL, 1996.

Referências Complementares:
ALVES, E. J.  A cultura da banana: aspectos socieconômicos e agroindustriais. Brasília: SPI/Cruz das Almas:

Embrapa-CNPMF, 1999. 585p.
BRUCKNER, C. H. & PICANÇO, M. C. (ed.) Maracujá: tecnologia de produção, pós-colheita, agroindústria e

mercado. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2001. 472p.
CUNHA, G. A. PINTO da; CABRAL, J. R. S. & SOUZA, L. F. de (eds.)  O abacaxizeiro: cultivo, indústria e

economia. Brasília: Embrapa-SPI, 1999.480p.
FERREIRA, J.  M.S.;  WARWICK, D.  R.  N. & SIQUEIRA, L. A. (eds.)  A cultura do coqueiro no Brasil.

Brasília: Embrapa-SPI; Aracajú: Embrapa-CPATC, 1997. 292p.
GENU, P. J. de C. & PINTO, A. C. de Q. A cultura da mangueira. Brasília: Embrapa Informação tecnológica.

2002. 454p.
JÚNIOR, D.  M.;  NEGRI,  J.  D.;  PIO,  R.  M. & JÚNIOR, J.  P.  Citros. Campinas:  Instituto  Agronômico  de

Campinas e FUNDAG, 2005. 929p.
MARTINS, D. dos S. & COSTA, A. de F. da S. A cultura do mamoeiro. Tecnologias de Produção. Vitória-ES:

Incaper, 2003. 497p.

Componente curricular: SILVICULTURA Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   40   )    AT (   30   )    AP (   10   )

Ementa:  Conceito  de  Silvicultura.  Importância  da  Silvicultura  e  do  Desenvolvimento  Florestal  Sustentável.
Código  Florestal  Brasileiro  (conhecimentos  e  suas  aplicações).  Distinguir  e  caracterizar  diferentes  essências
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florestais nativas e reconhecer a importância das mesmas no aspecto econômico e conservacionista. Implantação
florestal e seu manejo. Regeneração e reforma florestal. Técnicas florestais das principais culturas florestais da
região.

Referências Básica:
AGUIAR, I. B.; PINÃ-RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOLIA, M. B.  Sementes Florestais tropicais: aspectos

ecológicos na produção de sementes. Brasília: ABRATES. 1993. 350 p.
CARNEIRO, J. G. A.  Produção e controle de qualidade de mudas em viveiros florestais. Curitiba: UFPR-

FUPEF. 1995. 451 p. NEVES, A. R. A educação florestal. Viçosa: UFV. 1995.

Referências Complementares:
MEDEIROS, A. C. Dormência em sementes de espécies arbóreas. Curso de manejo de sementes florestais da

Mata Atlântica. Embrapa/FURB. Blumenau, 2000.
RIBEIRO, N.;  SITOE, A. A.;  GUEDES, B.  S.;  STAISS, C.  Manual de silvicultura tropical.  Universidade

Eduardo Mondiane. Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Maputo, 2002. 125 p.
SCHORN, L. A.; FORMENTO, S.  Silvicultura II. Produção de mudas florestais.  Universidade Regional de

Blumenau. Centro de Ciências Tecnológicas. Departamento de Engenharia Florestal. Blumenau, 2003.
YAMAZOE, G.; VILAS BOAS.  O Manual de pequenos viveiros florestais. São Paulo: Secretaria de Meio

Ambiente do Estado de São Paulo – Instituto Florestal. 2003.
PINÃ-RODRIGUES, F. C. M. Manual de análise de sementes florestais. São Paulo: Fundação Cargil, 1988.

Componente curricular: ZOOTECNIA I Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   120   )    AT (   80   )    AP (   40   )

Ementa: Importância da avicultura, coturnicultura e apicultura no Brasil e no mundo. Realidade nacional e suas
perspectivas  na  criação  de  aves  e  abelhas.  Raças  de  aves  e  suas  origens.  Avicultura  industrial  e  caipira.
Instalações e equipamentos para avicultura, coturnicultura e apicultura. Manejo na criação dos frangos de corte,
poedeiras comerciais, matrizes pesadas e codornas.  Alimentação dos frangos de corte, poedeiras comerciais,
matrizes pesadas e codornas. Manejo no incubatório das aves. Manejo sanitário da criação de aves e codornas.
Cálculos de rações para aves e codornas. Biologia das abelhas. Abelhas solitárias e sociais. Abelhas sem ferrão e
com ferrão. Principais raças de abelhas. Localização do apiário. Povoamento do Apiário: captura de enxames
fixos e divisão artificial. Técnicas de manejo apícola (revisão, distribuição de caixilhos; enxameação, pilhagem,
união  e  divisão  de  enxames).  Transporte  de  colméias  e  alimentação  artificial.  Produtos  das  abelhas  e  seu
aproveitamento  pelo  homem.  Flora  apícola.  Produção,  extração  e  análise  do  mel.  Produção  e  extração  da
própolis, do pólen, da cera e da geléia real. Produção, banco e introdução de rainhas. Extração do veneno das
abelhas.  Inimigos  e  doenças  das  abelhas.  Planejamento,  gerenciamento  e  legislação  da  atividade  avícola  e
apícola.

Referências Básica:
ALBINO, Luiz Fernando Teixeira. Criação de codornas para produção de ovos e carne. Editora: APRENDA
FÁCIL, 2003.
MALAVAZZI, Gilberto. Avicultura: manual prático. Editora: NOBEL, 1999.
COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Juliana Silva. Manual prático de criação de abelhas. Editora:

APRENDA FÁCIL, 2005.

Referências Complementares:
ALBINO, Luiz Fernando Teixeira; NERY, Lídson Ramos; VARGAS JÚNIOR, José Geraldo de; SILVA, José
Humberto Vilar  da.  Criação de frango galinha caipira: avicultura alternativa. 3 ed. Editora:  APRENDA
FÁCIL, 2010.
ALVES, Eldar Rodrigues. Aves de raça pura: galinhas, faisões e aquáticos. Editora: CINCO CONTINENTES,
2008.
COTTA, Tadeu. Alimentação de aves. Editora: APRENDA FÁCIL, 2003.
MACARI, Marcos; FURLAN, Renato Luís; GONZALES, Elisabeth. Fisiologia aviária aplicada a frangos de
corte. Editora: Ed. da UNESP, 1994.
WIESE, Helmuth. Apicultura: novos tempos. 2 ed. Editora: AGROLIVROS, 2005.

Componente curricular: ZOOTECNIA II Créditos:

Pré-requisito:
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Carga horária: Total (   120   )    AT (   80   )    AP (   40   )

Ementa: Importância da suinocultura, ovinocultura e caprinocultura. Realidade nacional e suas perspectivas na
criação de animais de médio porte. Manejo de suínos, caprinos e ovinos. Sistema de criação de animais de médio
porte.  Sistema de produção de animais de médio porte.  Eficiência  reprodutiva de suínos,  caprinos e ovinos.
Estudo das raças nacionais e exóticas de suínos, caprinos e ovinos. Melhoramento genético aplicado aos animais
de médio porte. Cruzamento de animais de suínos, caprinos e ovinos. Estudo de carcaça de animais de médio
porte. Produção de pequenos ruminantes. Planejamento na criação de suínos, caprinos e ovinos. Inseminação
artificial  aplicada  a  animais  de  médio  porte.  Sincronização  de  cio  em  suínos,  caprinos  e  ovinos.  Manejo
reprodutivo de suínos, caprinos e ovinos. Tecnologia reprodutiva aplicada a criação de animais de médio porte.
Sanidade. Animais precoces. Cálculos de rações.

Referências Básica:
CAVALCANTE, Ana Clara Rodrigues; WANDER, Alcido Elenor; LEITE, Eneas Reis.  Caprinos e ovinos de
corte: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Editora: EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA,
2005.
JARDIM, Walter Ramos. Os ovinos. 4 ed. Editora: LIVRARIA NOBEL S.A, 2001.
SOBESTIANSKY, Jurij; WENTZ, Ivo; SILVEIRA, Paulo R. S. da; SESTI, Luiz A. C. Suinocultura intensiva:

produção, manejo e saúde do rebanho. Editora: EMBRAPA, 1998.

Referências Complementares:
MEDEIROS,  Luiz  Pinto;  GIRÃO,  Raimundo  Nonato.  Caprinos:  o  produtor  pergunta,  a  Embrapa  responde.
Editora: EMBRAPA COMUNICAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOG, 2000.
SANTA ROSA, Janete. Enfermidades em caprinos: diagnóstico, patogenia, terapêutica e controle. Editora:
EMBRAPA, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO, 1996.
SANTOS, Virgínio Teixeira dos. Ovinocultura: princípios básicos para sua instalação e exploração. 2 ed. Editora:
LIVRARIA NOBEL S.A, 1986
VALVERDE, Claúdio Cid.  250 maneiras de preparar  rações balanceadas para caprinos.  Editora:  NOVATEC,
1999.
VALVERDE,  Claúdio  Cid.  250  maneiras  de  preparar  rações  balanceadas  para  ovinos.

Editora: APRENDA FÁCIL, 2000.

Componente curricular: ZOOTECNIA III Créditos:

Pré-requisito:

Carga horária: Total (   120   )    AT (   80   )    AP (   40   )

Ementa:  Histórico e importância sócio-econômica da bovinocultura e equideocultura. Fatores importantes na
criação de bovinos: manejo, genética e alimentação. Estudo das principais raças e suas aptidões. Ezoognósia em
bovinos. Exterior de eqüídeos. As principais raças e suas aptidões. Principais raças de equídeos criadas no Brasil.
Fisiologia da Glândula Mamária. Tipo e controle leiteiro. Sistemas de ordenha. Manejo alimentar, reprodutivo e
sanitário nas distintas categorias animais. Sistema de criação, métodos de reprodução, estudo das raças nacionais
e exóticas. Instalações e equipamentos. Melhoramento genético aplicado na bovinocultura. Estudo de carcaça de
bovinos. Qualidades da carne. Tecnologia reprodutiva aplicada na criação de bovinos. Controle zootécnico do
rebanho.  Planejamento  e  evolução  do  rebanho.  Manejo  das  pastagens  para  produção  de  carne  e  leite.
Rastreabilidade dos animais. Sanidade do rebanho bovino e eqüídeo.

Referências Básica:
BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho. Administração de Fazendas de bovinos: leite e corte.
Editora: Aprenda Fácil, 2007.
JARDIM, Walter Ramos. Curso de bovinocultura. Editora: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 2001.
CARVALHO, Roberto T. Losito de. A criação e a nutrição de cavalos. 4 ed. Editora: Globo S.A., 1991.

Referências Complementares:
LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal: mitos e realidades. 2 ed. Editora: Ed. da UFV, 2007.
LAZZARINI,  Sérgio Giovanetti.  Pecuária de corte moderna: produtividade e lucro. Editora: Lazzarini &
Associados, 2005.
LAZZARINI NETO, Sylvio; LAZZARINI, Sérgio Giovanetti.  Manejo de pastagens. VOL 6, 2 ed.  Editora:
Aprenda Fácil, 2000.
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MANSO FILHO, Hélio Cordeiro. Manejo do haras. Editora: UFRPE, 2001.
RIET-CORREA, Franklin. Doenças de ruminantes e equinos. Vol. II, 2 ed. Editora: Livraria Varela, 2001.

Falta incluir os créditos de cada componente curricular!!

Ver normas da ABNT quanto ao registo das referencias!!em algumas ementas os titulos das

referências estão grifados, outras não!

11. ACESSIBILIDADE

A dimensão de acessibilidade abrange, além da acessibilidade arquitetônica e urbanística nas

edificações e transportes escolares, a acessibilidade pedagógica e metodológica, a fim de promover

o  acesso  a  materiais  didáticos  –  pedagógicos,  conteúdos  e  informações.  Outra  dimensão  a  ser

considerada refere-se a acessibilidade atitudinal, que além de exigir um preparo dos profissionais de

educação  para  interagirem  com  essa  parcela  da  população,  deve  promover  dentro  e  fora  da

Instituição atividades de conscientização com a finalidade de eliminar qualquer tipo de preconceito

e estereótipos.

Para viabilizar o acesso aos conhecimentos e o atendimento aos discentes, o Curso Técnico

em  Agropecuária  Subsequente  conta  com  o  apoio  do  Núcleo  de  Atendimento  a  Pessoas  com

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), Serviço de Psicologia e a Assessoria Pedagógica

(ASPE),  que  contribuem  para  a  promoção  de  uma  educação  inclusiva  para  todos  e  discutem

questões sobre acessibilidade; promovendo um atendimento especializado aos discentes.

No tocante às instalações físicas e as condições de acesso para pessoas com mobilidade

reduzida,  o  Campus  Belo  Jardim dispõe  de  rampas  em locais  como Miniauditório,  Biblioteca,

Prédio  do  Memorial,  Ginásio  de  Esportes,  Entrada  do  Bloco de  Enfermagem e  Refeitório.  No

tocante as salas de aula, as portas são adaptadas e o acesso a elas pode ser realizado por meio de

passarelas.

Essas ações visam a eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas,  curriculares e de

comunicação e sinalização, proporcionando a inclusão das pessoas portadoras de deficiência.

12.   CRITÉRIO  DE  APROVEITAMENTO  DE  CONHECIMENTOS  E  EXPERIÊNCIAS

ANTERIORES

Para que o estudante solicite aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, o

mesmo deverá estar devidamente vinculado ao IFPE, que dar-se-á por avaliação teórica e/ou prática,

48



a ser conduzida pelo Departamento Acadêmico ou instância equivalente e Coordenação de cada

curso.

É vedado ao estudante requerer novo processo de validação de conhecimentos e experiências

anteriores para um mesmo componente curricular em que já tenha sido reprovado.

Em relação as competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive no mundo do

trabalho, as mesmas poderão ser objeto de avaliação, reconhecimento, certificação e diplomação

para efeito de prosseguimento ou conclusão de estudos, sendo instituída, para essa finalidade, uma

Comissão indicada pelo Departamento Acadêmico/Coordenação de cada Curso.

Os estudantes do IFPE que tenham realizado, no trabalho e fora dele, cursos e programas de

treinamentos  e  desenvolvimento  pessoal,  compatíveis  com  o  perfil  de  conclusão  do  curso

pretendido,  poderão  requerer  validação  de  conhecimentos  e  experiências  anteriores,  desde  que

comprovem, através de documentos (históricos, certificações, declarações, atividades profissionais

registradas e portfólios), ter adquirido as competências profissionais correspondentes a certificação

pretendida, mediante:

I - Requerimento protocolado pelo estudante no Registro escolar, no período previsto no Calendário

Acadêmico;

II - análise de documentação comprobatória,  por uma Banca Avaliadora Especial,  instituída por

Portaria do Campus ou da Reitoria no caso da Educação a Distancia, formada por 01 (um) pedagogo

e 02 (dois) professores do curso, de acordo com a exigência do Projeto Pedagógico do Curso e a luz

do perfil profissional do curso;

III  -  exame  de  avaliação  por  competências,  quando  for  o  caso,  através  de  Banca  Avaliadora

Especial, nos mesmos termos supracitados, por meio de arguição verbal ou escrita, e/ou verificação

"in loco", e/ou demonstrações praticas, e/ou relatos de experiencias devidamente comprovadas; bem

como cartas de apresentação e/ou recomendação e portfólios.

A constituição do processo para avaliação, Reconhecimento e Certificação de Competências

será constituído das seguintes etapas:

I- Formação de Banca Avaliadora Especial, instituída por Portaria do Campus ou da Reitoria no

caso da Educação a Distancia, composta por 01 (um) pedagogo e 02 (dois) professores do curso,

para analisar documentação e avaliar as competências profissionais anteriormente desenvolvidas.

II-  Parecer  descritivo  emitido  pela  Banca  Avaliadora  Especial,  especificando  o  resultado  do

processo avaliativo;
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III-  Expedição  pela  Direção  de  Ensino  ou  instância  equivalente  do  Parecer  Final  de

Reconhecimento para Certificação e encaminhamento a Direção Geral do Campus ou da Educação

a Distancia;

IV- Certificação e expedição de Diploma pela Coordenação de Registro Acadêmico do Campus ou

da Educação a Distancia.

A  Banca  avaliará  as  competências  construídas  pelo  estudante,  relacionadas  a  um

determinado componente curricular, por meio de um ou mais instrumentos descritos abaixo:

I - prova escrita;

II - arguição oral;

III - verificação in loco e/ou demonstração prática, obrigatória no caso de componentes curriculares

de natureza pratico teórica.

IV - relatos de experiências devidamente comprovadas;

Ao término do Processo de Avaliação das competências construídas, a Banca poderá indicar

complementação  de  estudos  para,  posteriormente,  reavaliar  as  competências  construídas  pelo

estudante.

13. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A aprendizagem enquanto processo de construção do conhecimento do indivíduo,  não é

apenas um processo solitário de absorção de conteúdos, mas principalmente um processo cognitivo

que perpassa a intersubjetividade, sendo mediado pelo professor e pelo contexto social.

         A avaliação da aprendizagem como prática mediadora, deve possibilitar um acompanhamento

contínuo e sistemático do processo de ensino-aprendizagem do estudante, acompanhado da prática

pedagógica  que  o  professor  deve  empreender  para  que  o  estudante  supere  as  dificuldades

encontradas. Dessa forma, a avaliação é concebida como uma dimensão do processo de ensino-

aprendizagem e não apenas como momentos isolados desse mesmo processo.                  

 Segundo Hoffmann (1995, p.86)

A finalidade da avaliação, ao desencadear estudos, não é assim, a de simplesmente
observar se os alunos apresentam ou não condições de “dar conta” das propostas
delineadas, ou perceber, de início, os que apresentam mais ou menos dificuldades
em determinada área. Mas a de conhecê- los cada vez melhor, tateando em busca de
questões  que  verdadeiramente  os  provoquem  a  agir,  à  escuta  de  suas  próprias
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questões,  propondo  em  conjunto  situações  que  lhes  sejam  verdadeiramente
problemáticas a ponto de lhes despertar a atividade, a curiosidade.

Assim, é importante que as práticas avaliativas considerem tanto o processo que o aluno

desenvolve ao aprender, como o resultado alcançado de forma processual, formativa e contínua. A

avaliação  do  rendimento  escolar  do  IFPE  – Campus Belo  Jardim será  desenvolvida  conforme

preconiza a Art. 24 da LBD nº 9394/96 e também os critérios da organização acadêmica do IFPE,

que deverá observar os seguintes critérios:

 No processo avaliativo terá prevalência os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos

resultados ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais;

 A  efetivação  da  avaliação  nos  componentes  curriculares  dar-se-á  a  partir  do

acompanhamento das aprendizagens, a serem construídas pelos alunos, mediante atividades teórico-

práticas, utilizando instrumentos e procedimentos diversificados, tais como: projetos, trabalhos em

grupo, relatórios, desenvolvimento de práticas, pesquisas, seminários, participação em congressos,

testes, exercícios, debates, trabalhos orais, visitas técnicas, etc;

 Poderão ser aplicados quantos instrumentos de avaliação forem necessários ao processo de

aprendizagem, para compor as notas que obrigatoriamente serão registradas no Sistema de Controle

Acadêmico;

 Durante o semestre letivo ou período será realizado no mínimo duas atividades avaliativas

de 0 a 10, caso o estudante não tenha alcançado média 6,0 (seis) será submetido ao exame final;

  O rendimento escolar será expresso numa escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez);

  A média será 6,0 para cada componente curricular vivenciado no semestre;

 A avaliação será diagnóstica e contínua, durante todo o processo do ensino aprendizagem do

curso. A cada avaliação será realizada recuperação paralela, quando necessário, através de aula de

revisão, reensino e reavaliação.

 No término do semestre  letivo,  o  estudante deve  obter  média  igual  ou superior  a  6,0 e

frequência igual ou superior a 75%, em cada componente curricular para ter aprovação total no

semestre;
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 O  estudante  poderá  dar  continuidade  ao  curso  no  semestre  seguinte,  mesmo  ficando

reprovado em até 03 (três) componentes curriculares que não sejam pré-requisitos;

 É vedado ao professor  repetir  notas,  exceto em casos de força maior,  de acordo com a

análise do Conselho de Classe e com autorização da Direção de Ensino ou instância equivalente;

 Será permitido ao estudante requerer na Coordenação de Registro Acadêmico, por escrito e

em formulário próprio, uma segunda chamada da verificação da aprendizagem, dentro do prazo de

05  (cinco)  dias  uteis  apos  a  sua  realização,  desde  que  fique  comprovado  o  impedimento  do

estudante por um dos seguintes motivos:

I - serviço militar;

II - falecimento de parente em primeiro e segundo graus;

III - licença gestação;

IV - doença;

V - internamento hospitalar;

VI - acompanhamento em internamento hospitalar de filho(a), cônjuge e genitor(a);

VII - convocação judicial;

VIII - participação em eventos institucionais de natureza didáticos, artístico culturais, desportivos;
cívicos, sociais e científicos;
IX - casos fortuitos;

X - forca maior.

 Serão considerados casos fortuitos eventuais escalas oficiais de trabalho no horário em que o

estudante  está  matriculado,  consultas  com  profissionais  da  área  de  saúde,  comprovadas  por

declaração de comparecimento; casamento, capacitação profissional com deslocamento para outra

cidade e casos específicos, avaliados pela Chefia de Departamento Acadêmico e ratificados pela

Direção de Ensino ou instâncias equivalentes;

 Serão  considerados  casos  de  força  maior  aqueles  em  que  haja  inevitabilidade  de

consequências de uma conduta humana ou fenômeno da natureza, tais como greve nos meios de

transportes públicos, calamidade pública, entre outros.

 Os  requerimentos  de  segunda  chamada  deverão  ser  acompanhados  de  documentos

comprobatórios,  referentes  ao  motivo  alegado  pelo  estudante,  e  entregues  na  Coordenação  de

Registro Acadêmico do Campus onde está matriculado.
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 A avaliação da segunda chamada nos cursos presenciais devera ser realizada dentro do prazo

máximo de 10 (dez)  dias  uteis,  após  a  expedição da autorização pela  Chefia  de Departamento

Acadêmico ou instância equivalente.

Fundamentar teoricamente a questão da avaliação da aprendizagem.

Faltou mencionar a questão da avaliação interna e externa do curso .

AVALIAÇÃO EXTERNA

Considerando que os Cursos Tecnicos de nivel medio serao alvo de avaliacao externa,
conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais pertinentes, e importante o
monitoramento e a analise de diferentes indices de desempenho gerados pelo MEC/INEP. Esses
indicadores, aliados as abordagens provenientes de avaliacoes internas promovidas no ambito do
curso fornecerao subsidios para a (re) definicao de acoes academico-administrativas, na
perspectiva da melhoria da qualidade do curso.
9.2 AVALIAÇÃO INTERNA
Do ponto de vista dos processos avaliativos internos, serao observados os seguintes
procedimentos:
a) Realizacao de reunioes pedagogicas de avaliacao do curso envolvendo o corpo docente,
objetivando discutir o andamento do curso, planejar atividades comuns, estimular o
desenvolvimento de projetos coletivos e definir diretrizes que possam contribuir para a execucao
DASE - Departamento Acadêmico de Sistemas, Controle e Processos Eletroeletrônicos 91
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS RECIFE
Projeto Pedagógico
Técnico em Eletrônica
Subsequente Ano/Sem: 2014.2

do projeto pedagogico e, se for o caso, para a sua alteracao, registrando as decisoes em atas e/ou
relatorios;
b) Elaboracao de relatorios com indicadores do desempenho escolar dos estudantes ao termino
de cada periodo em todos os componentes curriculares e turmas, identificando-se o numero de
estudantes matriculados que solicitaram trancamento ou transferencia, reprovados por falta,
reprovados por media, reprovados na prova final, aprovados por media e aprovados na prova
final;
Avaliacao dos componentes curriculares do curso utilizando questionarios
disponibilizados na internet e a partir dos indicadores de desempenho e da percepcao dos
estudantes sobre as atividades de ensino e gestao, infraestrutura disponibilizada e outros
indicadores como forma de subsidiar a orientacao pedagogica e a tomada das providencias
cabiveis no sentido de resolver internamente o(s) problema(s) identificado(s);
d)Avaliacoes semestrais do curso mediante a realizacao de reunioes pedagogicas ou
seminarios de avaliacao internos envolvendo o Coletivo do Curso, tendo em vista a tomada de
decisao, o redirecionamento das acoes, e a melhoria dos processos e resultados do Curso de
Tecnico em Eletronica estimulando o desenvolvimento de uma cultura avaliativa no ambito do
curso;
e) A garantia de espacos e tempos pedagogicos para refletir sobre os resultados da
avaliacao e definicao de acoes a partir das analises realizadas;
f) Avaliacao interna do curso utilizando as dimensoes (Organizacao Didatico-Pedagogica, Corpo
Docente e Infraestrutura) e antes da avlaicao externa pelo MEC/INEP;
g) Construcao de um portfólio do curso, contendo o registro das avaliacoes internas realizadas,
os problemas identificados, as solucoes propostas e os encaminhamentos indicados, constituindo
uma base de dados que subsidiem o processo de reestruturacao e aperfeicoamento do Projeto
Pedagogico do Curso.
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A partir do monitoramento, acompanhamento e registro sistematico dos processos de
avaliacao interna e externa supracitados, o Curso Tecnico em Eletronica constituira um Banco de
Dados que subsidie com informacoes fidedignas a avaliacao do curso e o necessario processo de
reestruturacao e de atualizacao periodica do Projeto Pedagogico, tendo em vista a qualidade da
formacao ofertada.
DASE

14. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

O acompanhamento dos egressos é um instrumento fundamental para que a Instituição, por

intermédio desse processo, observe de forma efetiva e contínua as experiências profissionais dos

seus egressos e busque criar possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Analisando esses

dados,  se  pode  fomentar  processos  de  formação  continuada  e  sinalizar  para  oportunidades  de

atuação em outros campos de sua competência profissional.

Comungando desse ponto de vista, o Curso Técnico Subsequente em Agropecuária, realizará

o  monitoramento  dos  estudantes  egressos,  mediante  a  utilização  de  um  sistema  informatizado

disponível na internet, no site do Campus, que seria o Portal do Egresso, ainda sendo pensada a sua

elaboração e estruturação. Para tanto, poderá ser instituída uma Comissão específica para esse fim

que,  em  articulação com coletivo  do  Curso,  terá  como função planejar,  executar  e  analisar  o

acompanhamento, com o acompanhamento do Setor de Integração Escola Comunidade (SIEC).

O que se propõe com a elaboração e implantação dessa proposta, é que ele funcione como

um canal de comunicação com os egressos, podendo conter links com empresas, orientações sobre

currículos, informações sobre atividades acadêmicas realizadas dentro e fora do IFPE, bem como

oportunidades de trabalho e Estágio e o contato dos ex-alunos com sua turma.

Assim,  os  resultados  devem ser  utilizados  como  subsídios  para  promover  as  mudanças

necessárias,  buscando  inserir  cada  vez  mais  os  alunos  concluintes  no  mercado  de  trabalho  e

estreitando a relação entre a instituição, o mercado de trabalho e a comunidade.

15. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Após a integralização dos componentes curriculares, incluindo o Estágio Supervisionado,

que compõem o CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM AGROPECUÁRIA, será conferido

ao  egresso  o  Certificado  de  Conclusão  do  Curso  Técnico  Subsequente em Agropecuária,  pelo

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Belo Jardim.

16. CAPÍTULO 2- CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

16.1 Corpo docente
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As informações quantitativas e qualitativas (escolaridade, experiência profissional, formação

pedagógica e regime de trabalho) do corpo docente e pessoal técnico estão descritas no quadro a

seguir:

Nº DOCENTE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

TITULAÇ
ÃO

REGIME DE
TRABALHO

COMPONENT
ES

CURRICULA
RES

EXPERIÊNCI
A NA

DOCÊNCIA
(ANOS)

01 Vansóstenes Antonio 
Machado de Miranda

Grad. em Engenharia 
Agronômica/ Lic. Em 
Ciências Agrícolas/ 
Mestrado em Engenharia 
Agrícola

Mestre Dedicação Introdução a
Agricultura /
Topografia

19 anos

02 Rosemberg de 
Vasconcelos Bezerra

Grad. em Engenharia 
Agronômica/ Mestrado e, 
Agronomia

Mestre Dedicação Fundamentos da
Ciência do Solo 4 anos e 7 meses

03 Cleber Rondinelli 
Gomes de Freitas

Grad. em Zootecnia/ Lic. 
Em Ciências Agrárias/ 
Mestrado em Zootecnia

Mestre Dedicação Avicultura/
Apicultura 4 anos e 7 meses

04 Luiz Amâncio de 
Freitas

Grad. em Letras/ Lic. Em
Ciências Agrárias/ 
Mestrado em Engenharia 
Agrícola

Mestre Dedicação Segurança do
Trabalho

31 anos

05 José Roberto Aragão 
de Araújo

Grad. em Agronomia/ 
Lic. No setor de Técnicas 
Agropecuárias

Mestre Dedicação Mecanização 34 anos

06 João Samarone Alves
de Lima

Lic. em Matemática/ 
Mestrado em Ciência da 
Computação

Mestre Dedicação Informática 8 anos

07 Ana Paula Lourenço 
de Sá

Lic. em letras Graduado 40H Língua
Portuguesa

1 ano

08 José Gonçalves Neto Ciências Agrícolas / 
Especialista em 
Agricultura Tropical

Especialista Dedicação Culturas Anuais 36 anos

09 Gaudêncio de Lima 
Sobrinho

Agronomia – 
Aperfeiçoamento 
Engenharia Rural

Graduado Dedicação Suinocultura 33 anos

10 Carlos Augusto da 
Silva

Grad. Zootecnia/ Lic. 
Plena com Habilitação 
em Técnicas 
Agropecuárias/ Mestrado 
em Engenharia Agrícola 
na área de 
Armazenamento e 
Processamento de 
Produtos Agrícolas

Mestre Dedicação Gestão do
Negócio
Agrícola

29 anos

11 Jair Lucena da 
Trindade

Lic. Plena em 
Matemática/ Mestre em 
Engenharia Agrícola

Mestre Dedicação Matemática 18 anos

12 José Carlos Ferreira Ciências Agrícolas / 
Mestrado em Engenharia 
Agrícola

Doutor Dedicação Construções
Rurais 34 anos

13 Alcilene Maria 
Andrade Tavares 
Samay

Doutorado em Zootecnia/
Mestrado em Zootecnia/ 
Grad. Em Zootecnia

Doutora Dedicação Caprino/
Ovinocultura 9 anos e 8 neses

14 Carlos Geraldo 
Tenório Alves

Grad. em Medicina 
Veterinária/ Mestrado em 

Doutor Dedicação Bovinocultura 30 anos
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Ciência Veterinária/ 
Doutorado em Ciência 
Veterinária, Fisiologia e 
Reprodução de 
Ruminantes.  

15 Alberto Jorge Farias 
Falcão

Grad. em Engenharia 
Agronômica/ Lic. Plena 
em Ciências Agrícolas/ 
Mestre em Engenharia 
Agrícola.

Mestre Dedicação Silvicultura 19 anos

16 Maria Verônica 
Monteiro Marinho

Economia Doméstica / 
Especialista em 
Planejamento 
Educacional

Mestre Dedicação Produção
Agroindustriais

18 anos

17 Nathalia da Mata 
Atroch

Ciências Sociais Graduado Dedicação Sociologia 10 meses

18 Flávia Cristina dos 
Santos Lima

Grad. Em Engenharia de 
Alimentos/ Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos/ Lic. Em 
Ciências Biológicas/ 
Doutorado em 
Engenharia de Processos

Doutor Dedicação Produções
Agroindustriais

10 anos

Carlos Alberto 
Brasiliano Campos

Licenciado em Ciências 
Agrícola

Mestre
Engenharia

Agrícola

Dedicação Irrigação e
Drenagem 34 anos

16.2 Corpo técnico-administrativo

Abaixo, a relação de todos servidores do Campus que poderão fornecer apoio aos alunos,

durante a realização do curso:

Nº PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO
01 Rodrigo Leopoldino Cavalcanti Biblioteconomia

Especialista em Mediação Cultural
Bibliotecário

02 Tarciana Silva dos Santos Educação Física Assistente em Administração
03 Auda Moraes Arcoverde Letras Assistente em Administração
04 Edson Lucena de Melo História Técnico em Agropecuária
05 Tiago Bruno Assis Menezes Administração Estagiário
06 Acrelson Gomes de Lima Técnico em Informática Técnico de Tecnologia da 

Informação
07 Carlos Gomes Araújo Tecnólogo em Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas
Analista de Tecnologia da 
Informação

08 Jailson Tenório do Nascimento Tecnólogo em Análise de 
Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Tecnologia da 
Informação

09 Gerlândia Rosana de ALmeida Técnico em Informática Estagiária
10 Amanda Maria Rodrigues Diniz Pedagogia Pedagoga
11 Juraci Torres Galindo Pedagogia Pedagoga
12 Rafaela Priscila da Silva Santos Pedagogia Estagiária
13 Luciene Venâncio da Silva Licenciatura Plena em Biologia Assistente em Administração
14 Sandra Maria Cassiano da Rocha Odontologia Técnico em Assuntos 

Educacionais
15 Marconi Feliciano da Silva ???? Assistente em Administração
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16 Thaís Gardênia Leite Administração Estagiária

Falta preencher um espaço em branco!

16.3  Política  de  aperfeiçoamento,  qualificação  e  atualização  dos  docentes  e  técnico-

administrativos

O IFPE possui um Plano Institucional de Capacitação dos Servidores (PIC) que versa sobre

a “política de desenvolvimento de recursos humanos, através da orientação das ações de capacitação

e estímulo ao crescimento constante dos servidores por meio do desenvolvimento de competências

técnicas, humanas e conceituais, conjugando objetivos individuais e organizacionais” (PIC, Art.1º).

Dessa forma, vem contribuindo e apoiando o corpo docente e demais servidores a se engajarem em

programas de capacitação acadêmica, tendo em vista a promoção da melhoria da qualidade das

funções de ensino, pesquisa e extensão.

Estão previstos no PIC Programas de Capacitação que objetivam a integração, a formação e

o desenvolvimento profissional dos servidores do IFPE para o pleno exercício de suas funções e de

sua cidadania. Nessa perspectiva, podem ser ofertados Programas de Integração Institucional que

fornecem informações pedagógicas básicas; Programas de Desenvolvimento Profissional que visam

atualizar métodos de trabalho e de atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas pelos

servidores, pela proposição de cursos, seminários, palestras, encontros, congressos, conferências;

Programa de  Formação  Continuada  dos  servidores  docentes  e  administrativos;  e  Programas  de

Qualificação Profissional que compreende os cursos de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização)

e Stricto sensu (Mestrado e Doutorado).

Para estimular à Pós-Graduação no PIC está prevista a concessão de horários especiais de

trabalho, conforme dispõem as normas e legislação específicas, bem como de pagamento de cursos

ou participação nos Programas de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais (MINTER/DINTER).

16.3.1 Plano de carreira dos docentes e dos técnico-administrativos  

Em relação a carreira docente e dos técnicos administrativos, a sua regulamentação está

prevista na legislação Federal pertinente, a saber, Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2012 que

dispõe,  entre  outros  aspectos,  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-administrativo  em

Educação,  de que trata  a  Lei  no  11.091, de 12 de janeiro de 2005 e da Carreira de Magistério

Superior, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987.
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17. CAPÍTULO 3- INFRAESTRUTURA

17.1  Biblioteca, Instalações e equipamentos

No que se refere a infraestrutura que a instituição oferece aos professores e estudantes para

que os objetivos previstos no Projeto Pedagógico do  curso sejam alcançados, tais como, instalações

(laboratórios, sala de aula e biblioteca), equipamentos e acervo bibliográfico, dentre outros, que

geram oportunidade de aprendizagem assegurando a construção das competências, conta-se com os

espaços e utensílios abaixo listados:

17.1.1 Biblioteca

A biblioteca opera com um sistema informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal

em rede (Internet) ao acervo da biblioteca. O sistema informatizado propicia a movimentação dos

diversos materiais bibliográficos, cuja política prevê um prazo máximo de 07 (sete) dias para o

aluno e 15 (quinze) dia para os professores, além de manter pelo menos 1 (um) exemplar para

consultas na própria Instituição.

O acervo está dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos

específicos, com exemplares de livros contemplando todas as áreas de abrangência do curso. No seu

espaço físico, existem lugares destinados para estudo individual e em grupo.

A biblioteca oferece serviços de empréstimo,  renovação e reserva de material,  consultas

informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos,

orientação bibliográfica e visitas orientadas. Também são oferecidos os serviços de orientação a

comunidade acadêmica quanto ao uso da Plataforma CAPES, do Currículo Lattes, das normas da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das Bibliotecas Virtuais Pearson e Ebrary, que

dão suporte de pesquisa aos estudantes do curso.

A relação  do  Acervo  Bibliográfico  que  contempla  o  Curso   Técnico  Subsequente em

Agropecuária, está descrita no quadro abaixo:

Faltando itens na tabela!!!!!

Nº TÍTULO AUTOR ED. LOCAL ANO EDITORA Nº  
01 A construção social de uma

nova  agricultura:tecnologia
agrícola  e  movimentos
sociais no sul do Brasil

ALMEIDA, Jalcione 1 ed. Porto Alegre 1999 Ed. da UFRGS 03

02 Glossário Agronômico BORÉM, Aluízio 3 ed. Viçosa 1995 Universidade
Federal de Viçosa

03
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03 Tratamento  de  esgotos
domésticos

JORDÃO,  Eduardo
Pacheco;  PESSÔA,
Constantino Arruda.

3 ed. 1995 ABES 20

04 Almanaque  rural
agricultura: volume 1

COSTA, Valter 2005 ESCALA 04

05 Almanaque  rural
agricultura: volume 2

COSTA, Valter 2005 ESCALA 04

06 Almanaque  rural  criações:
volume 1

COSTA, Valter 2005 ESCALA 04

07 Almanaque  rural  criações:
volume 1

COSTA, Valter 2005 ESCALA 01

08 Almanaque  rural  criações:
volume 2

COSTA, Valter 2005 ESCALA 04

09 Pequenas barragens de terra:
planejamento, dimensionado
e construção

LOPES,  José  Demerval
Saraiva;  LIMA,  Francisca
Zenaide de.

2005 APRENDA
FÁCIL

10 Agricultura sustentável PRIMAVESI, Ana 1992 NOBEL 03

11 Manual  prático  do
enxertador:  e  criador  de
mudas de  árvores  frutíferas
e dos arbustos ornamentais

CÉSAR, Heitor Pinto 7 ed. 1975 LIVRARIA
NOBEL

01

12 As  soluções  práticas  do
fazendeiro 1

REIS, Osmar Goeden 2 ed. 1988 Globo S.A. 04

13 As  soluções  práticas  do
fazendeiro 2

REIS, Osmar Goeden 3 ed. 1993 Globo S.A. 04

14 Guia  do  técnico
agropecuário:  veterinária  e
zootecnia

MILLEN, Eduardo 1983 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

01

15 Guia Técnico agropecuário:
construções  e  instalações
rurais

ROCHA,  José  Luiz
Vasconcelos; ROCHA, Luiz
Antônio Romano; ROCHA,
Luiz Alberto Romano

1 ed. 1982 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

04

16 Técnico Agrícola: legislação
profissional

COELHO,  Carlos  Dinarte;
RECH, Roberto Dalpiaz

4 ed. 2005 NOVATEC 04

17 Técnico Agrícola: ligislação
profissional

COELHO,  Carlos  Dinarte;
RECH, Roberto Dalpia

2 ed. 1997 IMPRENSA
LIVRE

01

18 Abastecimento  e
armazenagem de grãos

PUZZI, Domingos 1986 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

01

19 Manual  das  sementes:
Tecnologia da produção

TOLEDO,  Francisco
Ferraz;  MARCOS  FILHO,
Júlio

1977 AGRONÔMICA
CERES

01

20 O impacto dos agrotóxicos:
Sobre o ambiente, a saúde e
a sociedade

MARTIN, Paulo San 2 ed. 1991 ICONE 02

21 Prática agrícola MOTTIN, Otelmo Cláudio;
SILVA, Valter Lima

4 ed. 1976 NOBEL 01

22 Caderno  de  termos
aplicados à agricultura

SOUZA,  Osvaldo  Martins
Furtado de.

3 ed. 1987 UFRPE 01

23 Genética na agropecuária RAMALHO,  Magno;
SANTOS, João Bosco dos;
PINTO, César Brasil.

1990 Globo S.A. 01

24 Genética na agrpecuária RAMALHO,  Magno
Antonio Patto

3 ed. 2004 Universidade
Federal de Lavras

05

25 O que é reforma agrária VEIGA, José Eli da. 13ed. 1990 BRASILIENSE 01

26 A saga da extensão rural em
Minas Gerais

RIBEIRO, José Paulo 2000 ANNABLUME 01

27 A  saga  do  algodão  no
Brasil:  das  primeiras

COSTA,  Sérgio  Rodrigues;
BUENO, Miguel Garcia

2004 INSIGHT
ENGENHARIA

02
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lavouras à ação da OMC.
28 Forrageiras para ceifa ARAÚJO, Anacreonte àvila

de.
2 ed. Porto ALegre 1972 SULINA 05

29 O  nordeste  e  as  lavouras
xerófilas

DUQUE, Guimarães 2 ed. 1973 BANCO  DO
NORDESTE

01

    30 Agroecolgia  e  extensão
rural:  contribuições  para  a
promoção  do
desenvolvimento  rural
sustentável

CAPORAL,  Francisco
Roberto;  COSTABEBER,
José Antonio

2004 MDA/SAF/
DATER-IICA

01

31 Agroecologia:  princípios  e
técnicas  para  uma
agricultura  orgânica
sustentável

AQUINO,  Adriana  Maria
de; ASSIS, Renato Linhares
de.

2005 EMBRAPA-SPI 05

32 Agroecologia  em  Mato
Grosso  do  Sul:  Princípios,
fundamentos e experiências

PADOVAN, Milton Parron 2005 EMBRAPA 01

33 Caderneta de campo ESPARTEL,  Lélis;
LUDERITZ, João.

1975 GLOBO 01

34 Administração agrícola CANECCHIO  FILHO,
Vicente

4 ed. 1973 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

01

35 Algodão  no  cerrado  do
Brasil

FREIRE, Eleusio Curvelo 2 ed. 2007 MUNDIAL
GRÁFICA

01

36 Cerrado:  resumos
informativos: volume 2

SILVA, João Batista Tavares
de.  ;  NAVAES,  Antonio
Carlos Pinto

1979 EMBRAPA 01

37 Cotonicultura  nos  cerrados
nordestinos:  produção,
mercados  e  estruturação  da
cadeia produtiva

CARENEIRO,  Wendell
Márcio  Araújo;  VIDAL,
Maria de Fátima

2006 BANCO  DO
NORDESTE

01

38 Conservação  dos  grãos
armazenados

PUZZI, Domingos. 1973 AGRONÔMICA
CERES

02

39 A  água  em  sistemas
agrícolas

REICHARDT, Klaus 1990 MANOLE 03

40 Cartilha  do  agricultor:  o
homem  e  a  família.  Rio
Grande do Sul, Secretária da
Agricultura, volume 01

BAUCKE,  Oswaldo;
MAIA, Nilson Gonçalves.

1970 TABAJARA 01

41 Cartilha  do  agricultor:  a
casa  e  os  haveres;  a  terra.
Rio  Grande  do  Sul,
Secretaria  de  Agricultura
volume 02

BAUCKE,  Oswaldo;
MAIA, Nilson Gonçalves.

1970 TABAJARA 01

43 Cartilha  do  agricultor:  os
animais. Rio Grande so Sul,
Secretaria de Agricultura

BAUCKE,  Oswaldo;
MAIA, Nilson Gonçalves.

1970 TABAJARA 01

44 Cartilha  do  agricultor:  a
produção; os rendiemntos; a
comunidade

BAUCKE,  Oswaldo;
MAIA, Nilson Gonçalves.

1969 TABAJARA 01

45 Manual  Brasil  Agrícola:
volume  2  principais
produtos

FANELLI, Luiz Carlos 1986 ICONE 01

46 Manual  de  entomologia
agrícola

GALLO, Domingos 1978 AGRÔMICA
CERES

47 Manual  de  entomologia
agrícola

GALLO, Domingos 2 ed. 1988 AGRÔMICA
CERES

02

48 Manual  de  compostagem:
processo de baixo custo

NETO, João Tinôco Pereira 2007 Ed. da UFV 05

49 Manual  de  compostagem:
processo de baixo custo

NETO, João Tinôco Pereira 1996 Ed. da UFV 10
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50 Microorganismos  e
agrobiodiversidade:  o  novo
desafio para a agricultura

FIGUEIREDO,  Márcia  do
Vale  Barreto,  BURITY,
Hélio  Almeida;
STAMFORD,  Newton
Pereira; SANTOS, Carolina
Etienne de Rosália e Silva.

2008 Agrolivros 19

51 Quimigação:  aplicação  de
produtos  químicos  e
biológicos via irrigação.

COSTA, Enio Fernandes da;
VIEIRA,  Rogério  Faria;
VIANA, Paulo Afonso.

1994 EMBRAPA,
SERVIÇO  DE
PRODUÇÃO  DE
INFORMAÇÃO

03

52 Ambiência  em  edificações
rurais: conforto animal.

BAÊTA,  Fernando  da
Costa.

1997 Ed. da UFV 03

53 Manual  de  construção  e
operação  do  forno  rabo-
quente.

BARCELLOS,  Newton
Duque Estrada.

1999 IBAMA 05

54 Agrícola:  legislação
profissional.

COELHO,  Carlos  Dinarte;
RECH, Roberto Dalpiaz.

4 ed. 2005 NOVATEC 05

55 Técnico Agrícola: legislação
profissional.

COELHO,  Carlos  Dinarte;
RECH,  Luiz  Roberto
Dalpiaz.

2 ed. 1997 IMPRENSA
LIVRE

01

56 Manual da ciência do solo:
com  ênfase  aos  solos
tropicais.

VIEIRA, Lúcio Salgado. 2 ed. 1988 AGRONÔMICA
CERES

02

57 Construções rurais. PEREIRA, Milton Fischer. 1 ed. 1974 LIVRARIA
NOBEL

01

58 Construções rurais. PEREIRA, Milton Fischer. 4 ed. 1989 NOBEL 02

59 Planejamento  da
propriedade  agrícola:
modelos de decisão.

CONTINI,  Elísio;
ARAÚJO,  José  Diniz  de;
OLIVEIRA,  Antonio  Jorde
de;  GARRIDO,  Waldo
Espinoza.

1984 EMBRAPA 01

60 Condições  edafoclimáticas
da  Chapada  do  Araripe  e
viabilidade  de  produção
sustentável de culturas.

CAVALCANTI,  Antonio
Cabral.

1994 EMBRAPA 01

61 Proposta  de
dimensionamento  do  semi-
árido brasileiro.

COSTA, Ademir. 2005 BANCO  DO
NORDESTE

01

62 Simpósio  avançado  de
química  e  fertilidade  do
solo.  SIMP.  AVANÇ.  DE
QUÍM. E FERT. DO SOLO
(1986: PIRA).

1986 FUNDAÇÃO
CARGILL

01

63 Práticas  de  controle  à
erosão.

GALETI, Paulo Anestar. 1984 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

01

64 Agricultura  agroflorestal  eNASCIMENTO,  Adeildo 2010 CENTRO SÁBIA 01
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criação  animal  no
semiárido.

Fernandes da Silva.

65 Máquinas  e  técnicas  de
preparo inicial do solo.

SAAD, Odilon. 5 ed. 1984 NOBEL 10

66 Tração  animal  na
agricultura.

BERETTA, Cláudio Catani. 1988 LIVRARIA
NOBEL S.A.

02

67 Seleção  de  equipamento
agrícola.

SAAD, Odilon. 4 ed. 1983 LIVRARIA
NOBEL S.A.

01

68 Máquinas para a pecuária. SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

1997 NOBEL 05

69 Manual  prático  do
mecânico:  torneiro,
ajustador,  fresador,
ferramenteiro,  controlador
de qualidade, controlador de
tempo,  afiador  de
ferramentas,  supervisor,
técnico  em  máquinas
operatrizes,  supervisor  de
produção, desenhista técnico

CUNHA, Lauro Salles. 7 ed. 1972 HEMUS 01

70 Semeadeira  -  adubadeira
manual:  Construção  e
operação.

SILVA, Dijalma Barbosa da;
SOUSA,  Raimundo  Abílio
de.

Planaltina 1997 EMBRAPA 05

71 Semeadoras  para  plantio
direto.

PORTELLA, José Antonio. APRENDA
FÁCIL

04

72 Operação  e  manutenção  de
motosserras:  manual
técnico.

LOPES,  Eduardo  da  Silva;
MINETTI,  Luciano  José;
SOUZA,

2001 APRENDA
FÁCIL

05

73 Máquinas  para  plantio  e
condução das culturas

SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

2001 APRENDA
FÁCIL

05

74 Maquinária agrícola básica SHIPPEN, J. M.; TURNER,
J. C.

1969 Acribia S.A. 01

75 As  máquinas  de  plantar:
aplicadoras,  distribuidoras,
semeadoras,  plantadoras,
cultivadoras.

SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

1989 Globo S.A. 01

76 Máquinas agrícolas. BALASTREIRE,  Luiz
Antônio.

1987 MANOLE 02

77 Tratores e seus motores. BARGER,  E.  L.;
CARLETON,  W.  M.;
LILJEDAHL,  W.  M.;
MCKIBBEN, E. G..

1966 USAID 01

78 Métodos y máquinas para el
drenaje por tubos.

THEOBALD, G. H.. 1964 FAO 01

79 Medidas elétricas  e  ensaios
de máquinas elétricas.

MARTIGNONI, Angelo. 1979 EXPED 01
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80 Mecanização  do
desmatamento:  as  novas
fronteiras agrícolas.

TESTA, Augusto. 1983 AGRONÔMICA
CERES

01

81 Máquinas  elétricas  e
transformadores

KOSOW, Irving L. 1979 Globo S.A. 01

82 Manual  de  mecanização
agrícola.

MIALHE, Luiz Geraldo. 1974 AGRÔMICA
CERES

03

83 Os cuidados com o trator. SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

2001 APRENDA
FÁCIL

03

84 Os cuidados com o trator. SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

1987 Globo S.A. 01

85 Os cuidados com o trator. SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

1 ed. 1943 Globo S.A. 01

86 Natureza e propriedade dos
solos.

BRADY, Nyle C.. 7 ed. 1989 Freitas Bastos 09

87 Máquinas-rodoviárias
brasileiras:  brazilian  road
machinery;  máquinas viales
brasileñas.

SINDICATO DA INDÚST.
DE MÁQUINAS DO EST.
DE SP

ABIMAQ  -
SIMESP

01

88 Máquinas  e  implementos
agrícolas  brasileiros:
brazilian  agricultural
machines  and  implements;
máquinas  e  implementos
agrícolas brasileños.

SINDICATO DA INDÚST.
DE MÁQUINAS DO EST.
DE SP

ABIMAQ  -
SIMESP

01

89 Manejo  parcelar  de  solo  e
água para agricultor.

FERREIRA, Ido Vilela. 1994 CODEVASF 33

90 Preparo  de  solo:  técnicas  e
implementos:  Série
mecanização 2.

SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

2001 APRENDA
FÁCIL

01

91 Preparo  do solo:  técnicas  e
implementos.

SILVEIRA,  Gastão  Moraes
da.

2001 APRENDA
FÁCIL

01

92 Caracterização  e
constituição do solo.

COSTA,  Joaquim  V.
Botelho da.

1975 FUNDAÇÃO
CALOUSTE
GULBENKIAN

01

93 Métodos de conservação de
solo

SCHULTZ, Lucênio Arno. 2 ed. 1987 SAGRA 02

94 Hidroponia:  Cultivo  sem
solo.

JESUS  FILHO,  José
Damião de.

2009 CPT-  Centro  de
Produções
Técnicas

95 Hidroponia: como instalar e
manejar  o  plantio  de
hortaliças  dispensando  o
solo.

ALBERONI,  Robson  de
Barros.

1998 NOBEL 03
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96 Manual  prático  de
hidroponia.

PRIETO  MARTINEZ,
Herminia Emilia.

2005 APRENDA
FÁCIL

05

97 Manual  prático  de
agricultura  orgânica:
fundamentos e técnicas.

PENTEADO,  Silvio
Roberto.

2009 DO AUTOR 05

98 Manual  de  mecanização
agrícola.

MIALHE, Luiz Geraldo. 1974 AGRNÔMICA
CERES

03

99 Introdução  à  agricultura
orgânica.

PENTEADO,  Silvio
Roberto.

2003 APRENDA
FÁCIL

05

100 Manual  de  mecanização
agrícola.

MIALHE, Luiz Geraldo. 1974 AGRNÔMICA
CERES

03

101 Introdução  à  agricultura
orgânica.

PENTEADO,  Silvio
Roberto.

2003 APRENDA
FÁCIL

05

102 Melhoramento de plantas BORÉM,  Aluízio;
MIRANDA, Glauco Vieira

4 ed. 2005 Ed. da UFV 05

103 Curso  básico  de  irrigação:
para irrigantes e técnicos de
nível médio

CALAZANS, Fernando. 1988 FUNDAÇÃO
BANCO  DO
BRASIL

01

104 Curso  básico  de  irrigação:
para irrigantes e técnicos de
nível médio: volume 1

1988 FUNDAÇÃO
ROBERTO
MARINHO

01

105 Curso  básico  de  irrigação:
para  irrigantesd  e  técnicos
de nível médio: volume 03

1988 FUNDAÇÃO
ROBERTO
MARINHO

01

106 Curso  básico  de  irrigação:
para irrigantes e técnicos de
nível médio

FUNDAÇÃO
ROBERTO
MARINHO

01

107 Diagnóstico e prioridades de
pesquisa  em  agricultura
irrigada.

1989 EMBRAPA 01

108 Conhecimentos  práticos
sobre clima e irrigação.

TUBELIS, Antônio. 2001 APRENDA
FÁCIL

05

109 Irrigação  por  aspersão
convencional.

LOPES,  José  Demerval
Saraiva;  LIMA,  Francisca
Zenaide  de;  OLIVEIRA,
Flávio Gonçalves de.

2009 APRENDA
FÁCIL

05

110 Irrigação  por  aspersão  em
hortaliças:  qualidade  da
água,  aspectos  do  sitema  e
método prático de manejo

MAROUELLI,  Waldir
Aparecido;  SILVA,
Washington  Luiz  de
Carvalho  e;  SILVA,
Henoque Ribeiro da.

1 ed. 2008 EMBRAPA
INFORMAÇÃO
TECNOLÓGICA

05

111 Manual do irrigâmetro. OLIVEIRA,  Rubens  Alves 2008 DOS AUTORES 05
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de; RAMOS, Márcio Mota.

112 ABC da adubação. MALAVOLTA, Eurípedes. 4 ed. 1979 AGRONÔMICA
CERES

01

113 ABC da adubação. MALAVOLTA, Eurípedes 5 ed. 1989 AGRONÔMICA
CERES

14

114 Adubação  fosfatada  no
Brasil.

OLIVEIRA,  Antonio  Jose
de.

1982 EMBRAPA 01

115 Meu  sítio,  meu  paraíso:
delícias e agruras da vida de
sitiante.

CAMARGO, Ruy Bueno de
Arruda.

5 ed. CUPOLO, [s.d.] 01

116 Hidraúlica  aplicada  à
agricultura.

DAKER, Alberto. 1987 Freitas Bastos 01

117 Os métodos de irrigação. OLITTA, Antonio Fernando
Lordello.

1940 NOBEL 01

118 Métodos  de  Pesquisa  em
fertilidade do solo

1991 EMBRAPA 02

119 Manual  de  conservação  do
solo.

HULL, William X.. USAID, [s.d.] 01

120 Saneamiento  agrícola:
drenaje  en  tubos  porosos o
zanjas;  reglamentación  de
las  corrientes  de  agua  y
distribuidores.

POIRÉE,  Maurice;
OLLIER, Charles.

1966 ETA 01

121 Manual prático de irrigação:
um guia para o irrigante.

RUBIO, Mário Fajardo. 1989 FAO 02

122 A água na agricultura. DAKER, Alberto. 5 ed. 1976 Freitas Bastos 01

123 Hidrologia  de  águas
subterrâneas.

TODD, David Keith. 1967 USAID 01

124 Noções  de  conservação  de
solo.

AMARAL, Nautir David. 1939 NOBEL 01

125 Irrigação por aspersão. 1981 ASBRASIL 01

126 Irrigação  por  aspersão
convencional.

LOPES,  José  Demerval
Saraiva;  LIMA,  Francisca
Zenaide  de;  OLIVEIRA,
Flávio Gonçalves de.

2009 APRENDA
FÁCIL

05

127 Irrigação  por  aspersão  em
hortaliças:  qualidade  da
água,  aspectos  do  sitema  e
método prático de manejo.

MAROUELLI,  Waldir
Aparecido;  SILVA,
Washington  Luiz  de
Carvalho

1 ed. 2008 EMBRAPA
INFORMAÇÃO
TECNOLÓGICA

05

128 Fertirrigação:  citros,  flores,
hortaliças.

FOLEGATTI,  Marcos
Vinícius.

1999 Agropecuária 03
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129 Fertirrigação. FOLEGATTI,  Marcos
Vinícius;  CASARINI,
Edivaldo; BLANCO, Flávio
Favaro;  BRASIL,  René
Porfírio Camponez do.

2001 Agropecuária 01

130 Fertilizantes orgânicos. KIEHL, Edmar José. 1985 AGRONÔMICA
CERES

05

131 Adubos e adubações. MALAVOLTA,  Eurípedes;
GOMES,  Frederico
Pimentel; ALCARDE, J. C..

2002 NOBEL 05

132 Adubos e adubações GOMES,  Raymundo
Pimentel

4 ed. 1974 LIVRARIA
NOBEL S.A.

05

133 Recomendações  de
adubação  para  o Estado  de
Pernambuco:  2ª
aproximação

CAVALCANTI,  José  de
Albuquerque.

3 ed. 2008 Instituto
Agronômico  de
Pernambuco

05

134 Recomendações  técnicas
para o cultivo do milho.

CRUZ, José Carlos. 2 ed. 1997 EMBRAPA - SPI 03

135 Mandioca: o "pão caboclo":
de alimento a combustível.

CAMARGO,  Carlos
Eduardo Dias.

2 ed. 1987 ICONE 01

136 Adubos e adubações GOMES,  Raymundo
Pimentel

4 ed. 1974 LIVRARIA
NOBEL S.A.

01

137 Elementos  de  química
agrícola:  adubos  e
adubações.

MALAVOLTA, E. 1954 AGRONÔMICA
CERES

01

138 Manual de análises químicas
de  solos,  plantas  e
fertilizantes.

SILVA, Fábio Cesar da. 2 ed. 2009 EMBRAPA
INFORMAÇÃO
TECNOLÓGICA

05

139 Compêndio  de  defensivos
agrícolas:  guia  prático  de
produtos fitossanitários para
uso agrícola.

ANDREI, Edmondo. 8 ed. 2009 Organização
Andrei Editora

05

140 Compêndio  de  defensivos
agrícolas:  guia  prático  de
produtos fitossanitários para
uso agrícola.

ANDREI, Edmondo. 7 ed. 2005 ORGANIZAÇÃO
ANDREI

02

141 Recomendações  de
adubação  para  o Estado  de
Pernambuco:  2ª
aproximação.

CAVALCANTI,  José  de
Albuquerque.

2008 Instituto
Agronômico  de
Pernambuco

01

142 Calagem  e  adubação  de
pastagens

MATTOS,  H.  B.;
WERNER,  J.  C.;
YAMADA,  T.;
MALAVOLTA, E.

1986 Associação
Brasileira  para
Pesquisa da PO

01

143 Fertilidade do solo COELHO,  Fernando  S;
VERLENGIA, Flávio.

2 ed. 1973 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO

11
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AGRÍCOLA

144 Métodos  de  Pesquisa  em
fertilidade do solo

1991 EMBRAPA 02

145 Solos e fertilidade do solo TROEH,  Frederick  R;
THOMPSON, Louis M.

6 ed. 2007 Organização
Andrei Editora

02

146 Elementos  de  química
agrícola:  adubos  e
adubações

MALAVOLTA, E. 1954 AGRONÔMICA
CERES

01

147 Os  solos  da  região
canavieira  de  pernambuco:
efeitos  da  aplicação  de
calda,  calcário,  phoscal,
superfosfato triplo e cloreto
de potássio.

SULTANUM, Elias; SILVA,
M. C. Amorim.

1981 AGRITEC 01

148 ABC da adubação MALAVOLTA, Eurípedes. 4 ed. 1979 AGRONÔMICA
CERES

01

149 ABC da adubação. MALAVOLTA, Eurípedes. 5 ed. 1989 AGRONÔMICA
CERES

13

150 Manual de química agrícola:
adubos e adubação.

MALAVOLTA, Eurípedes. 2 ed. 1967 AGRONÔMICA
CERES

01

151 Manual de química agrícola:
adubos e adubação.

MALAVOLTA, Eurípedes. 3 ed. 1981 AGRONÔMICA
CERES

05

152 Nutrição e adubação da cana
de açúcar no Brasil.

ORLANDO, José. 1983 PLANALSUCAR 02

153 Nutrição mineral e adubação
de plantas cultivadas.

MALAVOLTA, Eurípedes. 1974 PIONEIRA 01

154 Árvores  brasileiras:  manual
de identificação e cultivo de
plantas arbóreas do Brasil.

LORENZI, Harri. 5 ed. 2008 Instituto
Plantarum  de
Estudos da Flora

02

155 Árvores  brasileiras:  manual
de identificação e cultivo de
plantas arbóreas do Brasil.

LORENZI, Harri. 2 ed. 2002 Instituto
Plantarum  de
Estudos da Flora,

02

156 Manual  de  identificação  e
controle  de  plantas
daninhas:  plantio  direto  e
convencional.

LORENZI, Harri. 1990 EDITORA
PLANTARUM
LTDA

01

157 Manual  de  identificação  e
controle  de  plantas
daninhas:  plantio  direto  e
convencional

LORENZI, Harri. 6 ed. 2006 Instituto
Plantarum  de
Estudos da Flora

05

158 Zoologia  agrícola:  manejo
ecológico de pragas.

GARCIA,  Flávio  Roberto
Mello.

1999 RÍGEL 02

159 Plantas infestantes e nocivas KISSMANN,  Kurt
Gottfried; GROTH, Doris.

2 ed. 1997 BASF 01

160 Plantas infestantes e nocivas KISSMANN,  Kurt 1999 BASF 01
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Gottfried; GROTH, Doris.
161 Anuário  brasileiro  da

fruticultura 2004
BELING, Romar Rudolfo 2004 GAZETA 01

162 Plantas infestantes e nocivas
- volume 01

KISSMANN,  Kurt
Gottfried; GROTH, Doris.

2 ed. 1997 BASF 01

163 Plantas infestantes e nocivas
volume 02

KISSMANN,  Kurt
Gottfried; GROTH, Doris.

2 ed. 1999 BASF 01

164 Plantas infestantes e nocivas
volume 03

KISSMANN,  Kurt
Gottfried; GROTH, Doris.

2 ed. 2000 BASF 01

165 Manual  de  identificação  e
controle  de  plantas
daninhas:  plantio  direto  e
convencional

LORENZI, Harri. 1990 EDITORA
PLANTARUM
LTDA

01

166 Manual  de  identificação  e
controle  de  plantas
daninhas:  plantio  direto  e
convencional

LORENZI, Harri. 1990 EDITORA
PLANTARUM
LTDA

05

167 Inseticidas  e  seu  emprego
no combate às pragas:  com
uma  introdução  sobre  o
estudos dos insetos.

MARICONI,  Franciso  de
Assis Meneses.

2 ed. 1963 AGRONÔMICA
CERES

01

168 Inseticidas  e  seu  emprego
no combate às pragas:  com
uma  introdução  sobre  o
estudos dos insetos - volume
01

MARICONI,  Franciso  de
Assis Meneses.

3 ed. 1976 LIVRARIA
NOBEL S.A.

02

169 Manual  de  herbicidas
desfolhantes,  dessecantes  e
fitorreguladores

HERTWIG, Kurt Von. 1977 AGRONÔMICA
CERES

01

170 Manual  de  herbicidas
desfolhantes,  dessecantes,
fitorreguladores  e  bio-
estimulantes

HERTWIG, Kurt Von. 2 ed. 1983 01

171 Nematóides  das  plantas
cultivadas.

LORDELLO, Luiz Gonzaga
Engelberg.

3 ed. 1976 LIVRARIA
NOBEL S.A

04

172 Práticas  alternativas  de
controle de pragas e doenças
na agricultura:  coletânea de
receitas.

ABREU  JÚNIOR,  Hélcio
de.

1998 EMOPI 02

173 Manual de nutrição mineral
de plantas.

MALAVOLTA, Eurípedes. 1 ed. 2006 AGRONÔMICA
CERES

05

174 Nutrição mineral das planta:
princípios e perspectivas.

EPSTEIN, Emanuel. 1975 Editora  da
Universidade  de
São Paulo

05

175 Nutrição mineral das planta:
princípios e perspectivas.

EPSTEIN, Emanuel. 1975 Editora  da
Universidade  de
São Paulo

01

176 Nutrição  mineral  das
plantas:  princípios  e
perspectivas.

EPSTEIN, Emanuel. Editora  da
Universidade  de
São Paulo

01
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177 Nutrição mineral de plantas:
princípios e perspectivas.

EPSTEIN, Emanuel 2 ed. 2006 PLANTA 05

178 Nutrição mineral e adubação
de plantas cultivadas.

MALAVOLTA, Eurípedes. 1974 PIONEIRA 01

179 Entomologia para você. CARRERA, Messias. 4 ed. 1973 EDART 01

180 Entomologia para você. CARRERA, Messias. 7 ed. 1980 NOBEL 01

181 Meteorologia agrícola. MOTA, Fernando Silveira. 5 ed. 1981 LIVRARIA
NOBEL S.A

01

182 Meteorologia agrícola. MOTA, Fernando Silveira. 5 ed. 1981 LIVRARIA
NOBEL S.A

01

183 Fungos  em  sementes  de
soja:  detecção,  importância
e controle.

GOULART,  Antonio  César
Pereira.

2004 EMBRAPA 01

184 A drenagem na agricultura. CRUCIANI,  Décio
Eugênio.

1989 LIVRARIA
NOBEL S.A,

01

185 Plantas  invasoras  de
culturas: Volume 1

LEITÃO  FILHO,
Hermógenes de Freitas.

1972 HUCITEC 01

186 Métodos de conservação de
solo.

SCHULTZ, Lucênio Arno. 2 ed. 1987 SAGRA 01

187 Insetos  daninhos às  plantas
cultivadas.

MARICONI,  Franciso  de
Assis Meneses.

3 ed. 1974 NOBEL 02

188 As  frutas  silvestres
brasileiras.

ANDERSEN,  Otto;
ANDERSEN,  Verônica
Ulup

3 ed. 1989 Editora  Globo
S.A.

01

189 Ácaros  de  importância
agrícola.

FLECHTMANN,  Carlos
Holger Wenzel.

1976 LIVRARIA
NOBEL S.A

01

190 Ácaros  de  importância
agrícola.

FLECHTMANN,  Carlos
Holger Wenzel.

1 ed. 1976 LIVRARIA
NOBEL S.A

01

191 Principais  pragas  das
culturas e seus controles.

BASTOS,  José  Alberto
Magalhães.

3 ed. 1985 LIVRARIA
NOBEL S.A

01

192 Principais  pragas  das
culturas e seus controles.

BASTOS,  José  Alberto
Magalhães.

3 ed. 1985 LIVRARIA
NOBEL S.A

01

193 Manual de fitopatologia. FILHO,  Armando
Bergamim;  KIMATI,
Hiroshi; AMORIM, Lilian.

3 ed. 1995 AGRONÔMICA
CERES

04

194 Manual  de  fitopatologia:
princípios e conceitos.

BERGAMIN  FILHO,
Armando;  KIMATI,
Hiroshi;  GALLI,
Ferdinando

2 ed. 1978 AGRONÔMICA
CERES

01
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195 Manual  de  fitopatologia:
doenças  das  plantas
cultivadas.

AMORIM,  Lilian;
REZENDE,  Jorge  Alberto
Marques;  BERGAMIN
FILHO, Armando; KIMATI,
Hiroshi; CAMARGO, L. E.
A.

4 ed. 2005 AGRONÔMICA
CERES

05

196 Manual  de  fitopatologia:
doença  das  plantas
cultivadas.

GALLI, Ferdinando. 1980 AGRONÔMICA
CERES

01

197 Manual  de  inseticidas:
dicionário.

NAKANO, Octavio. 1977 AGRONÔMICA
CERES

01

198 Inseticidas  e  seu  emprego
no combate às pragas:  com
uma  introdução  sobre  o
estudos dos insetos.

MARICONI,  Franciso  de
Assis Meneses.

2 ed. 1963 AGRONÔMICA
CERES

01

199 Inseticidas  e  seu  emprêgo
no combate às pragas:  com
uma  introdução  sobre  o
estudos dos insetos.

MARICONI,  Franciso  de
Assis Meneses.

3 ed. 1976 LIVRARIA
NOBEL S.A

02

200 Plantas  fibrosas  da  flora
mundial.

MEDINA, Júlio César. 1959 Instituto
Agronômico

01

201 A cultura da acerola. NETO, Luiz Gonzaga. 2 ed. 1999 EMBRAPA 04

202 A cultura da ameixeira. 1994 EMBRAPA 05

203 A  cultura  da  banana:
perspectivas,  tecnologias  e
viabilidade.

MALDONADO,  José
Francisco  Martinez;  CRUZ
E SILVA

01

204 A  cultura  da  castanha-do-
brasil.

MULLER, Carlos Hans. 1995 EMBRAPA 15

205 A cultura da goiaba. GONZAGA NETO, Luiz. 1995 EMBRAPA,
SERVIÇO  DE
PRODUÇÃO  DE
INFORMAÇÃO

05

206 A cultura da graviola. PINTO,  Alberto  Carlos  de
Queiroz;  SILVA,  Euzébio
Medrado da.

1995 EMBRAPA 01

207 A cultura da maçã. 1994 EMBRAPA-SPI 15

208 A cultura da manga no São
Francisco::  posicionamento,
limites,  oportunidades  e
ações estratégicas.

ALENCAR  JÚNIOR,  José
Sydrião de;  FAVERO, Luiz
Andrea.

2008 BANCO  DO
NORDESTE

01

209 A cultura da soja. SANTOS,  Osmar  Souza
dos.

1988 Globo S.A. 01

210 A cultura do abacaxi. 1994 EMBRAPA-SPI 15
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211 A cultura do aspargo. 1993 EMBRAPA-SPI 15

212 A cultura do chuchu. 1994 EMBRAPA-SPI 05

213 A cultura do dendê. 1995 EMBRAPA-SPI 15

214 A cultura do maracujá. 2 ed. 1999 EMBRAPA-SPI 05

215 A cultura do morango. SANTOS,  Alverides
Machado dos.

1993 EMBRAPA -SPI 15

216 A cultura do pêssego. 1993 EMBRAPA -SPI 15

217 A cultura do urucum. 1994 EMBRAPA -SPI 15

218 ABC da fruticultura. GOSSELIN,  Henri;
JARDIM,  Conceição;
NOGUEIRA, Lúcio.

2 ed. 1996 PRESENCA 02

219 As  lavouras  de  inverno:
aveia,  centeio,  triticale,
colza, alpiste. Vol. 01

BAIER,  Augusto  Carlos;
FLOSS,  Elmar  Luiz;
AUDE, Maria Isabel da S.

1988 GLOBO 01

220 As  lavouras  de  inverno:
cevada,  tremoço,  linho,
lentilha. Vol. 02

BAIER,  Augusto  Carlos;
FLOSS, Elmar Luiz;

1988 GLOBO 01

221 Espécies de pinus cultivados
no Brasil.

MATTOS, João Rodrigues. GRUPO
EDITORIAL
CHÁCARAS  E
QUINTAIS

01

222 Forragens fartas na seca. GOMES,  Raimundo
Pimentel.

3 ed. 1975 LIVRARIA
NOBEL S.A

04

223 A natureza no jardim. PALAZZO  JÚNIOR,  José
Truda; CARMO, Maria do.

1989 SAGRA 02

224 Ervas  e  temperos:  cultivo,
processamento e receitas.

CARVALHO,  André
Furtado.

2002 APRENDA
FÁCIL

01

225 Colheita  de  grãos
mecanizada:  implementos,
manutenção e regulagem.

PORTELLA, José Antonio. 2000 APRENDA
FÁCIL

05

226 O agronegócio  da  mamona
no Brasil.

AZEVEDO,  Demóstenes
Marcos  Pedrosa  de;
BELTRÃO,  Napoleão
Esberard de Macêdo.

2 ed. 2007 EMBRAPA
INFORMAÇÃO
TECNOLÓGICA

05

227 Cana-de  açúcar:  cultivo  e
utilização.

PARANHOS,  Sérgio
Bicudo.

1987 FUNDAÇÃO
CARGILL

01

228 Pequenas  indústrias  rurais
de  cana-de-açúcar:  melado,
rapadura e açúcar mascavo.

SILVA,  Fábio  Cesar  da;
CESAR,  Marco  Antonio
Azeredo;  SILVA,  Carlos

2003 EMBRAPA
INFORMAÇÃO
TECNOLÓGICA

05
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Arthur Barbosa da.

229 Apim-gramão:  uma  opção
para o Nordeste brasileiro.

SOUSA, Francisco Beni de;
CARVALHO,  Fabianno
Cavalcante  de;  ARAÚJO
FILHO, João Ambrósio de.

1998 EMBRAPA,
SERVIÇO  DE
PRODUÇÃO  DE
INFORMAÇÃO

02

230 Cacau: a riqueza agrícola da
América.

BASTOS, Edna. 1987 ICONE 01

231 Taioba,  cará,  inhame:  o
grande  potencial
inexplorado.

ABRAMO, Maria Angélica. COLEÇÃO
BRASIL
AGRÍCOLA

01

232 A cultura da soja. SANTOS,  Osmar  Souza
dos.

1988 Globo S.A 01

233 Milho:  resumos
informativos. EMBRAPA,

1982 EMBRAPA-DID 01

234 A soja. GOMES,  Raimundo
Pimentel.

1975 LIVRARIA
NOBEL S.A

02

235 La piña tropical. PY, Claude. BARCELON
A - ESP

1968 BLUME 01

236 Livro  anual  da  agricultura.
BRASIL,  Ministério  da
Agricultura.

1967 01

237 Principais  culturas.  Volume
01

PASSOS,  Sebastião  M.
Godoy;  CANÉCHIO
FILHO,  Vicente;  SOUSA,
Antonio José.

2 ed. 1973 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

10

238 Principais culturas. PASSOS,  Sebastião  M.
Godoy;  CANÉCHIO
FILHO,

2 ed. 1973 INSTITUTO
CAMPINEIRO
DE  ENSINO
AGRÍCOLA

10

239 Plantas  oleaginosas
arbóreas.

PEIXOTO,  Ariosto
Rodrigues.

1973 LIVRARIA
NOBEL S.A

02

240 Plantas  oleaginosas
herbáceas.

PEIXOTO,  Ariosto
Rodrigues.

1972 LIVRARIA
NOBEL S.A

03

241 Maracujá:  tecnologia  de
produção,  pós-colheita,
agroindústria, mercado.

BRUCKNER,  Claudio
Horst;  PICANÇO,  Marcelo
Coutinho.

2001 CINCO
CONTINENTES

02

242 A cultura da manga no São
Fancisco::  posicionamento,
limites,  oportunidades  e
ações estratégicas.

ALENCAR  JÚNIOR,  José
Sydrião de;  FAVERO, Luiz
Andrea.

2008 BANCO  DO
NORDESTE

01

243 Produção  integrada  de
melão.

SOBRINHO,  Raimundo
Braga.

2008 EMBRAPA 01
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244 Manga  para  exportação:
aspectos  técnicos  da
produção.

CUNHA, Getúlio  A.  P.  da;
SAMPAIO, J

1994 03

245 Manga  para  exportação:
aspectos fitossanitários.

CUNHA, Marcelo Mancuso
da;

1993 03

246 Frutas Brasileiras. DONADIO,  Luis  Carlos;
MÔRO,  Fabíola  Vitti;
SERVIDONE,  Ademilson
Ap.

2 ed. 2004 NOVOS
TALENTOS

04

247 UVA  DE  MESA:  PÓS-
COLHEITA

2 ed. Brasília - DF 2007 EMBRAPA 10

248 Maracujá: pós-colheita. MATSUURA, Fernando 
César Akira Urbano

2002 EMBRAPA 10

249 Morango: pós-colheita. MARTINS, Carlos Roberto Brasília - DF 2003 EMBRAPA 10

250 Árvores e madeiras úteis do
Brasil:  manual  de
dendrologia brasileira.

RIZZINI, Carlos Toledo. 1971 EDGARD 
BLUCHER

01

251 Árvores e madeiras úteis do
Brasil:  manual  de
dendrologia brasileira.

RIZZINI, Carlos Toledo. 2 ed. 1990 EDGARD 
BLUCHER

02

252 Silvicultura  urbana:
implantação e manejo.

PAIVA,  haroldo  nogueira
de;  GONÇALVES,
wantuelfer.

2006 NOVATEC 02

253 Novo  manual  de
olericultura:  agrotecnologia
moderna  na  produção  e
comercialização  de
hortaliças.

FILGUEIRA,  Fernando
Antonio Reis.

2 ed. 2003 Ed. da UFV 04

254 Manual  de  olericultura:
cultura e comercialização de
hortaliças.

FILGUEIRA,  Fernando
Antonio Reis.

2 ed. 1982 AGRONÔMICA 
CERES

17

255 Cebola:  resumos
informativos.

RÊGO, Gizelda Maia;
MENEZES, José Eustáquio

1980 EMBRAPA 01

256 O sorgo. SCHMIDT,  Antônio
Augusto Pires.

1987 ICONE 01

257 A horta escolar e a educação
indígena: manual prático.

XAVIER, Bruno Toribio de
Lima;  CAMPOS,  Aroldo
Ferreira;

2006 01

258 Doenças  do  pimentão:
diagnose e controle.

LOPES,  Carlos  Alberto;
ÁVILA, Antonio Carlos.

2003 EMBRAPA 01

259 Manipulação  e
comercialização  de
hortaliças.

LANA, Milza Moreira. 1998 EMBRAPA 04
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260 Manipulação  e
comercialização  de
hortaliças.

LANA, Milza Moreira. 1998 EMBRAPA 04

261 Olericultura  Geral:
Princípios e técnicas.

ANDRIOLO, jerônimo luiz. 2002 UFSM 04

262 Pomar e horta caseiros. FABICHAK, Irineu. 2 ed. 2005 NOBEL 05

263 Olericultura:  teoria  e
prática.

FONTES,  Paulo  Cezar
Rezende.

2005 Ed. da UFV 05

264 Agricultura sustentável. PRIMAVESI, Ana. 1992 NOBEL 03

265 As  ervas  comestíveis:
descrição,  ilustração  e
receitas.

ZURLO, Cida; BRANDÃO,
Mitzi.

2 ed. 1990 Globo S.A 01

266 Horticultura. MURAYAMA, Shizuto 
José.

2 ed. 1973 INSTITUTO 
CAMPINEIRO 
DE ENSINO 
AGRÍCOLA

01

267 Produção  de  mudas  e
hortaliças.

BORNE, Hemrique Roni. 1999 Agropecuária 01

268 Manual  de  horticultura
ecológica:  auto-suficiência
em pequenos espaços.

FRANCISCO NETO, João. 2002 NOBEL 03

269 Manual  de  horticultura
orgânica.

SOUZA, Jacimar Luis de; 
RESENDE, Patrícia.

2003 APRENDA 
FÁCIL

01

270 Manual  de  horticultura
orgânica.

SOUZA, Jacimar Luis de; 
RESENDE, Patrícia.

2 ed. 2011 APRENDA 
FÁCIL

06

271 A ciência da horticultura. JANICK, Jules. 1966 USAID 01

272 A ciência da horticultura. JANICK, Jules. 2 ed. Rio de Janeiro 1968 LIVRARIA 
FREITAS 
BASTOS

02

273 Cultivo  ecológico  de
hortaliças:  como  cultivar
hortaliças sem veneno.

PENTEADO, Silvio 
Roberto.

2007 DO AUTOR 05

274 Cultivo  ecológico  de
hortaliças:  como  cultivar
hortaliças sem veneno.

PENTEADO, Silvio 
Roberto.

2007 DO AUTOR 05

275 Uso  de  substratos  para  o
cultivo de hortaliças.

REVOREDO, Marcos 
Donizete; ARAÚJO

2008 Funep 05

276 Produção  orgânica  de
hortaliças:  o  produtor
pergunta,  a  Embrapa
responde.

ALMEIDA, Aelson Silva 
de; CARVALHO, Assis 
Marinho;

2007 EMBRAPA 
INFORMAÇÃO 
TECNOLÓGICA

05
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277 Doenças do tomateiro. LOPES, Carlos Alberto; 
ÁVILA, Antônio Carlos de.

2005 EMBRAPA 01

278 Produção  de  tomate  de
mesa.

FONTES, Paulo Cezar 
Rezende.

2002 APRENDA 
FÁCIL

01

279 Tomate  para  exportação:
procedimentos de colheita e
pós-colheita.

GAYET, Jean Paul 1995 EMBRAPA, 
SERVIÇO DE 
PRODUÇÃO DE 
INFORMAÇÃO

03

280 Tomate para processamento
industrial.

SILVA,  João  Bosco
Carvalho da.

2000 EMBRAPA 
COMUNICAÇÃ
O PARA 
TRANSFERÊNCI
A DE 
TECNOLOG

11

281 Uso  de  substratos  para  o
cultivo de hortaliças.

REVOREDO,  Marcos
Donizete;

2008 Funep 05

Incluir a política de atualização do acervo bibliográfico explicitando, por exemplo, como se dá o
processo e qual a periodicidade para a compra de títulos e equipamentos relacionados ao curso.

17.1.2 Instalações e equipamentos

AVICULTURA – Setor Geral de Produção e Pesquisa

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Cadeira universitária com prancheta acoplada 35 unidades
02 Refrigerador, 01 porta – 80 litros 01 unidade
03 Carrinho de mão 03 unidades
04 Retroprojetor 01 unidade
05 Aparelho de ar condicionado 02 unidades
06 Ventilador de teto 02 unidades
07 Bebedouro 02 unidades
08 Lava jato profissional de alta pressão 01 unidade
09 Debicador elétrico 01 unidade
10 Chocadeira de ovos semiautomática 01 unidade
11 Mesa em aço 02 unidades
12 Mesa em madeira 01 unidade
13 Cadeira fixa revestida 03 unidades
14 Estante tubular 01 unidade
15 Quadro magnético 01 unidade
16 Armário 02 unidades
17 Mesa em laminado 01 unidade
18 Lavadoura alta pressão 01 unidade
19 Comedouro automático 01 unidade
20 Mesa revestida em fórmica 01 unidade
21 Ventilador para aviários 04 unidades
22 Bomba d'água elétrica 01 unidade
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23 Fumigador em aço inoxidável 02 unidades
24 Centrífuga manual 01 unidade
25 Decantador para 50 Kg 01 unidade
26 Lavadoura  de  alta  pressão  com bomba  semi-profissional

em alumínio
01 unidade

27 Tablet Positivo 01 unidade

BOVINOCULTURA – Setor Geral de Produção e Pesquisa

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Balança de pesar animais, capacidade 1500 kg 01 unidade
02 Medidor monofásico 01 unidade
03 Sistema mecânico que ordenha duas vacas 01 unidade
04 Tanque de resfriamento com expansão direta 01 unidade
05 Aparelho de ar condicionado 01 unidade
06 Ventilador de teto 02 unidades
07 Bebedouro elétrico 02 unidades
08 Impressora HP 01 unidade
09 Talha Trifor 01 unidade
10 Carroça  tração animal  armação  em ferro  e  carroceira  de

madeira
01 unidade

11 Trator de pneu 01 unidade
12 Conjunto eletrobomba com chave de comando e proteção,

sistema de filtragem
01 unidade

13 Kit simulador para inseminação artificial 01 unidade
14 Carreta agrícola flecha 01 unidade
15 Máquina picadeira ensiladeira 01 unidade
16 Cadeira estofada 01 unidade
17 Mesa revistada em fórmica 02 unidades
18 Armário em aço 03 unidades
19 Prancheta para desenho 01 unidade
20 Mesa com 06 gavetas 01 unidade
21 Cadeira fixa revestida 03 unidades
22 Mesa para computadores 01 unidade
23 Armário 02 unidades
24 Sofanete com 02 lugares 02 unidades
25 Cadeira giratória 02 unidades
26 Cadeira para secretária 01 unidade
27 Ordenhadiera mecânica 01 unidade
28 Quadro branco móvel 01 unidade
29 Bomba d'água elétrica 01 unidade
30 Moto Esmeril 01 unidade
31 Máquina picadeira ensiladeira 01 unidade
32 Bomba com motor elétrico 01 unidade
33 Lavadora de alta pressão, com bomba semi-profissional 01 unidade

CAPRINOCULTURA – Setor Geral de Produção e Pesquisa

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Freezer horizontal – capacidade 526lt 01 unidade
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02 Bebedouro 01 unidade
03 Aparelho de ar condicionado 01 unidade
04 Banho Maria pequeno 01 unidade
05 Estufa de secagem para cultura bacteriológica 01 unidade
06 Banco de assento para prancheta de desenho 06 unidades
07 Arquivo em aço 01 unidade
08 Computador com impressora a jato de tinta 01 unidade
09 Biro em madeira 01 unidade
10 Prancheta para desenho 01 unidade
11 Armário 01 unidade
12 Poltrona giratória e cadeira secretária 03 unidades
13 Sela de montaria animal para adulto 01 unidade
14 Tablet Positivo 01 unidade
15 Mesas 03 unidades
16 Ponto de acesso 01 unidade
17 Pulverizador Costal Manual 01 unidade
18 Caixa de som 01 unidade

FRUTICULTURA E IRRIGAÇÃO- Setor Coordenação Geral de Produção e Pesquisa

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Jogo de tensiometro com manometro 01 unidade
02 Manometro de coluna em U 01 unidade
03 Balança analítica eletrônica digital 01 unidade
04 Conjunto de extratores de Placa 01 unidade
05 Trado holandês em aço inox 01 unidade
06 Receptor de GPS 01 unidade
07 Refrigerador compacto 01 unidade
08 Carrinho de mão 02 unidades
09 Televisor de 29 pol. 01 unidade
10 Bebedouro 02 unidades
11 Ventilador de teto 03 unidades
12 Unidade digital de processamento pos 01 unidade
13 Pulverizador costal 06 unidades
14 Sistema completo de distribuição para área de pomar 01 unidade
15 Estação de monitoramento ambiental 01 unidade
16 Conjunto sistema de irrigação 01 unidade
17 Mesa 05 unidades
18 Banco de assento para prancheta de desenho 03 unidades
19 Armário/ Estante em aço 07 unidades
20 Cadeira fixa estofado 01 unidade
21 Poltrona/cadeira giratória 02 unidades
22 Quadro magnético 02 unidades
23 Carteira universitária 01 unidade
24 Armário 04 unidades
25 Aparelho de ar condicionado 05 unidades
26 Placa de rede Wireless 03 unidades
27 Transformador com aterramento 01 unidade
28 Cadeira universitária com prancheta acoplada 47 unidades
29 Plantadeira manual de grãos 02 unidades
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30 Notebook 01 unidade
31 Televisor em tela de cristal 01 unidade
32 Tablet 01 unidade
33 Projetor Multimídia 01 unidade
34 Computador 04 unidades
35 Barraca de acampamento 01 unidade
36 Impressora 02 unidades
37 Quadro branco 01 unidade
38 Aparelho de DVD 02 unidades
39 Poltrona com base giratória 04 unidades
40 Estação de trabalho em L 03 unidades
41 Poltrona tipo interlocutor 01 unidade

OLERICULTURA- Setor Geral de Produção e Pesquisa

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Trena de fibra de vidro 01 unidade
02 Bebedouro 02 unidades
03 Retroprojetor 01 unidade
04 Televisor de 29 pol. 01 unidade
05 Ventilador de teto 03 unidades
06 Computador 01 unidade
07 Pulverizador costal 02 unidades
08 Conjunto de irrigação agrícola para gotejamento 01 unidade
09 Conjunto motor-bomba 01 unidade
10 Carrinho de mão 01 unidade
11 Cadeira universitária com prancheta 35 unidades
12 Aparelho de ar condicionado 01 unidade
13 Armário 02 unidades
14 Cadeira escolar com prancheta 35 unidades
15 Armário em aço 02 unidades
16 Quadro magnético 01 unidade
17 Biro de madeira 01 unidade
18 Mesa para computador 01 unidade
19 Cadeira para secretária 01 unidade
20 Cadeira estofada 02 unidades
21 Mesa em aço 01 unidade

SETOR DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Semeadora/ adubadora 01 unidade
02 Carrinho de mão 01 unidade
03 Desnatadeira industrial 01 unidade
04 Retroprojetor 02 unidades
05 Ventilador de teto 03 unidades
06 Bebedouro 01 unidade
07 Mimeografo a álcool 01 unidade
08 Distribuidor de calcário 01 unidade
09 Cultivador com tração mecânica 01 unidade
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10 Sulcador com 02 linhas 03 unidades
11 Cultivador de tração animal 02 unidades
12 Arado reversível tração animal 02 unidades
13 Arado tração mecânica 01 unidade
14 Grade de desco mecânica 01 unidade
15 Carreta agrícola com 04 rodas de tração mecânica 01 unidade
16 Debulhadeira de grãos 01 unidade
17 Micro trator 01 unidade
18 Plantadeira e adubadeira 01 unidade
19 Carreta agrícola flecha 01 unidade
20 Grade aradora 01 unidade
21 Roçadeira de arrasto 01 unidade
22 Perfurador de solo completo 01 unidade
23 Trator agrícola de rodas 01 unidade
24 Canteadeira 01 unidade
25 Arado reversível 01 unidade
26 Retroescavadeira 01 unidade
27 Enxada rotativa 01 unidade
28 Grade niveladora 01 unidade
29 Roçadeira hidráulica 01 unidade
30 Mesa para reunião 01 unidade
31 Cadeira fixa 04 unidades
32 Mesa com estrutura de ferro 01 unidade
33 Cadeira giratória 01 unidade
34 Armário/estante em aço 03 unidades
35 Banco para sala de desenho 04 unidades
36 Cadeira Gerdal 02 unidades
37 Quadro branco 01 unidade
38 Poltrona com base giratória 01 unidade
39 Mesa de trabalho 01 unidade
40 Mesa vibratória para fabricação de estancas 01 unidade
41 Distribuidor de esterco líquido 01 unidade
42 Aparelho de ar condicionado 02 unidades
43 Placa de rede Wireless 01 unidade
44 Cadeira universitária com prancheta 35 unidades
45 Bebedouro 01 unidade
46 Trator agrícola 01 unidade
47 Computador 01 unidade

SETOR DE SUINOCULTURA

Item Descrição equipamentos Quantitativo
01 Balança capacidade 6kg 01 unidade
02 Refrigerador 01 porta - 80l 01 unidade
03 Extintor de incêndio 02 unidades
04 Projetor de slide 01 unidade
05 Retroprojetor 01 unidade
06 Aparelho de ar condicionado 03 unidades
07 Ventilador de teto 02 unidades
08 Baia parideira conjunto com 06 01 unidade
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09 Bebedouro tipo concha para leitões 06 unidades
10 Escamoteador para aquecimento 06 unidades
11 Creche para leitões 01 unidade
12 Sistema de alimentação para box 20 unidades
13 Balança capacidade 30kg 01 unidade
14 Bebedouro 01 unidade
15 Impressora 01 unidade
16 Cadeira giratória sem braço 05 unidades
17 Mesa revestida em cerejeira 01 unidade
18 Cadeira fixa 04 unidades
19 Mesa para computadores 02 unidades
20 Mesa para impressora 01 unidade
21 Biro de madeira 01 unidade
22 Cama tipo solteiro 01 unidade
23 Armário 02 unidades
24 Quadro magnético 01 unidade
25 Cadeira universitária com prancheta 35 unidades
26 Tablet 01 unidade
27 Computador 01 unidade

Falta incluir e explicitar a política de manutenção dos laboratórios e equipamentos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 1988.
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BRASIL.  Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental,  institui a

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

BRASIL.  Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -

Libras e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a

redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº

5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494,

de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6nº da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto

de 2001; e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as

Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de

1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.
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de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

BRASIL. Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de
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dezembro  de  2000,  que  estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da

acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com mobilidade  reduzida,  e  dá  outras

providências.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098,

de 19 de dezembro de 2000.

BRASIL. Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional

especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de

1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. (Revogado pelo

Decreto nº 7.611/ 2011, mas citado no Parecer CNE/CEB nº 11/2012).

BRASIL.  Decreto nº 6.872, de 04 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de Promoção da

Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e Monitoramento.

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre

os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em

30 de março de 2007.

BRASIL.  Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial,  o

atendimento educacional especializado e dá outras providências.

BRASIL.  Portaria  nº  397,  de  09  de  outubro  de  2002. Aprova  a  Classificação  Brasileira  de

Ocupações - CBO/2002, para uso em todo território nacional.

BRASIL.  Parecer CNE/CEB nº 35, de 05 de novembro de 2003. Normas para a organização e

realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da Educação Profissional.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01, de 21 de Janeiro de 2004. Estabelece Diretrizes Nacionais

para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio,

inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos.

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 39, 08 de dezembro de 2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004

na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio.

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 40, de 08 de dezembro de 2004. Trata das normas para execução

de avaliação, reconhecimento e certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei nº 9.394/96

(LDB).

BRASIL.  Resolução nº 2, de 04 de abril de 2005. Modifica a redação do § 3º do artigo 5º da

Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio supervisionado pelo Conselho

Nacional de Educação.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome
Carga Horária Semanal

(H/A)
Nº. de

Créditos C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

LÍNGUA PORTUGUESA 40                    403               3 3,2 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Estudo de situações comunicativas variadas, observando variações linguísticas, níveis de formalidade, elaboração
e intencionalidade dos discursos, atrelados aos contextos comunicativos distintos; leitura, análise e elaboração de
textos  orais  e  escritos,  em  diversos  gêneros  (técnicos  e  não  técnicos)  e  tipos;  estudo  dos  mecanismos  de
composição textual e adequação gramatical, de acordo com os gêneros em estudo; técnicas de leitura; expressão e
comunicação eficaz em textos orais e escritos.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Aplicar adequadamente as variantes linguísticas, em diversas situações de comunicação (oral e escrita).
- Apresentar seminários; participar de debates e discussões.
- Identificar os vários tipos de textos (narrativos, descritivos, argumentativos, instrucionais) e especificar suas

partes e estruturas, compreendendo as ideias.
- Perceber relações textuais de coerência, coesão, intencionalidade do discurso nos diversos textos analisados.
-  Realizar  leituras  funcionais  de  textos  técnicos  e  não  técnicos  (convocatórias,  editais,  resenhas,  relatórios,

artigos etc).
-  Produzir  textos  técnicos  e  não  técnicos  (resumos,  fichamentos,  resenhas,  relatórios,  currículos,  cartas  de

apresentação, correspondência eletrônica etc), coesos, coerentes e funcionais, de acordo com as necessidades
do cotidiano profissional.

- Endossar/refutar argumentos e opiniões e expor claramente seu ponto de vista a respeito de temáticas variadas
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abordadas em sala de aula.
- Expressar-se de modo eficaz em modalidades orais e escritas, satisfazendo os requisitos básicos da profissão.
METODOLOGIA

Aulas expositivas; procedimentos de leitura diversos (individual, silenciosa, em voz alta, comentada); exibição de
filmes  (documentários);  debates;  produção  de  fichamentos,  resumos,  resenhas,  exposições  orais.  Recursos:
quadro branco, pincel para quadro branco, apagador, equipamento multimídia (computador, projetor, caixas de
som).

AVALIAÇÃO

Levará em conta a participação do aluno em sala de aula, nas leituras, em debates e exposições; a realização das
leituras, verificando a capacidade de compreensão eficaz dos textos trabalhados, tanto em aspectos característicos
dos  diversos  gêneros  (contexto  de  circulação,  funcionalidade  e  objetivo,  público-alvo),  quanto  em questões
semânticas,  idenficação  de  argumentos,  intencionalidade  do  autor,  níveis  de  formalidade  da  linguagem,
elementos de coerência e coesão; verificará a capacidade do aluno em aplicar regras gramaticais de adequação
vocabular,  normas  de  regência  e  concordância  verbais  e  nominais,  utilização  de  pronomes  de  tratamento
adequados  aos  gêneros  em uso,  expressa  na  elaboração  de  textos  e/ou  em avaliações  específicas  (provas  e
exercícios). Será observada e avaliada, também, a elaboração do discurso do estudante, atendendo a critérios de
coerência, coesão e adequação gramatical e vocabular, seja em textos orais, seja em textos escritos, elaborados ao
longo do curso.

BASES TECNOLÓGICAS

1. Comunicação:  Linguagem verbal  e  não verbal.  Elementos  da comunicação e  funções  da linguagem.
Noções  discursivas  (intencionalidade,  funcionalidade,  coerência,  contextos  de  usos).  Adequação  linguística
(formalidade, variações).

2. Leitura e Construção de Sentido: Semântica (variações linguísticas). Denotação e conotação. Polissemia.
Técnicas e estratégias de leitura.

3. Análise gramatical: Oração, período, frase. Termos da oração. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal  e nominal.  Elementos de coesão textual  (pontuação,  conjunções,  pronomes). Pronomes de tratamento.
Nova Reforma Ortográfica – acetuação, hífen e trema.

4. Produção de Textos: Parágrafo padrão: características, organização do pensamento, elaboração. Coesão e
Coerência Textuais. Análise de gêneros informativos, descritivos e argumentativos. Produção de textos técnicos e
não técnicos (ata, ofício, memorando, currículo, requerimento, procuração, mensagens eletrônicas, convocação,
relatório.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as ideias. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2001.
DICIONÁRIO escolar  da língua portuguesa /  Academia Brasileira de Letras. 2ª ed. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes universitários. 19ª ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2010.
MARTINS,  Dileta  Silveira;  ZILBERKNOP,  Lubia  Scliar.  Português  instrumental:  de  acordo  com as  atuais
normas da ABNT. 29ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MOSS, Barbara; LOH, Virgínia S. 35 estratégias para desenvolver a leitura. Penso – Artmed.
SILVA, Mauricio.  Novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o que muda e o que não muda. São Paulo:
Contexto, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira.  Gramática - texto, análise e construção de sentido.
Vol. Único. São Paulo: Moderna, 2007.
BLIKSTEIN, Izidoro. Como falar em público: técnicas de comunicação para apresentações. São Paulo: Ática.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1997.
PIGNATARI, Nínive. Como escrever textos dissertativos. São Paulo: Ática.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz.  Lições de texto: Leitura e redação. 5ª ed. São Paulo: Ática,
2006.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1997.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIO ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

INFORMÁTICA 10 30 40 33,2 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Na sociedade computadorizada a informação é o componente econômico mais importante de todos, caracterizada
pelo trabalho intelectual a nova sociedade da informação utiliza em larga escala as tecnologias de informação e
comunicação  para  produzir  riquezas.  A utilização  da Informática  Básica  na  Agropecuária  não foge  a  regra,
utiliza-se  o  poder  das  planilhas  eletrônicas  para  gerenciar  informações  de  propriedades  e  dos  negócios;
processamento de relatórios de textos com dados de plantio e rodízio de safras; apresentações de resultados em
feiras de negócios do setor com editoração eletrônica e apresentações. Além disso, utilização de ferramentas
computacionais da Internet para obtenção de boletins meteorológicos e informações sobre safra, sistemas de
comunicação, informações de  commodities e de órgãos governamentais fazem parte do cotidiano de todos os
tipos negócio na sociedade da informação.  Conceitos básicos da área de informática, serviços e funções de
sistemas  operacionais  e  sistemas  aplicativos,  utilização  de  suas  ferramentas  e  recursos  em  atividades  de
configuração, manipulação e outras, forma todo o conjunto de recursos para o desenvolvimento de trabalhados
fundamentais na elaboração de projetos agropecuários.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Compreender a evolução da informática.
-  Conhecer os conceitos básicos da área de informática,  serviços e  funções de aplicabilidade no campo de

trabalho.
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- Identificar os equipamentos utilizados no processamento de dados e informações eletrônicas.
- Utilizar os principais comandos e funções de operação do microcomputador.
- Operar os microcomputadores.
- Identificar software aplicativos e suas funcionalidades.
- Elaborar, editar e formatar textos eletrônicos.
- Elaborar planilhas eletrônicas, cálculos e gráficos.
- Apresentação de projetos e trabalhos com programas apropriados.
- Utilizar a Internet como ferramenta de pesquisa e de comunicação
METODOLOGIA

- Exposição de conteúdo.
- Discussão e pesquisas.
- Práticas em laboratórios de computação e informática.
AVALIAÇÃO

- Avaliação objetiva de conteúdos.
- Avaliações de práticas operacionais com sistemas aplicativos e computacionais.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Introdução à microinformática: Histórico de evolução da microeletrônica; Hardware; Software; Vírus de
computador; Internet; E-mail.

2. Operação de microcomputadores.

3. Sistemas operacionais: Funções e serviços.

4. Sistemas Aplicativos: Aplicativo Gerenciamento de arquivos do computador e configurações; Organiza-
ção dos trabalhos no computador.

5. Operação de sistemas aplicativos: Software de processamento de textos; Software de processamento de
planilhas de cálculos eletrônicos; Software de apresentações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A..  Introdução à Informática. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
350 p.
MANZANO, José Augusto N. G.. BrOffice.org 3.2.1: Guia Prático de Aplicação. São Paulo: Érica, 2010. 208 p.
MEYER, Marilyn; BABER, Roberta; PHAFFENBERGER, Bryan.  Nosso futuro e o computador. 3. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2000.
TAJRA, Sanmya Feitosa. Projetos em Sala de Aula: Word 2000. São Paulo: Érica, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHICOLI, Milton. Guia de Manutenção de PCs e Notebooks. São Paulo: Digerati Books, 2008. 112 p.
FERNANDES, Alexandre. Word 2000. Rio de Janeiro: Brasport, 1999.
GONÇALVES, Cristiane.  BrOffice.org Calc Avançado com Introdução às Macros. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna Ltda, 2009.
LIMA, Valter. Manual Prático do seu PC. São Paulo: Érica, 1999.
MAJDENBAUM, Rivka. Informática básica para concursos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. 257 p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM  AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

SEGURANÇA DO TRABALHO 20 20 40 33,2 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Acidentes  do  trabalho  e  doenças  profissionais:  causas,  consequências,  análise  e  legislação.  Riscos
ambientais:  riscos físicos,  riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e  riscos de acidentes. Normas
regulamentadoras. Proteção  individual. Sinalização  de  segurança. Proteção  contra  incêndios. Resíduos
Industriais.

COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Aplicar a legislação civil  e normas para evitar acidentes no trabalho, aplicando corretamente os primeiros
socorros.

- Realizar levantamento técnico para controle dos riscos ocupacionais.
- Emitir parecer técnico para controle dos riscos ambientais na produção agropecuária.
-  Identificar  riscos  e  estabelecer  procedimentos  de segurança  nas operações  com máquinas e  equipamentos

diversos da produção agrícola.
- Selecionar dispositivos de proteção individual e coletiva.
- Conhecer e aplicar a legislação específica para segurança do trabalho.
METODOLOGIA
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Aulas expositivas dialogadas; resolução de problemas e estudo dirigido. Além disso, sempre que pertinente serão
realizadas  visitas  técnicas  à  propriedades  e  empresas  rurais,  com  visitas  as  CIPAs,  bem  como  colocar  os
discentes em contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos  didáticos:  utilização  de  livros,  cópia  de  atividades,  quadro  branco,  multimídia  e  outros  recursos
tecnológicos (datashow, computadores, etc.).
AVALIAÇÃO

Serão  realizadas  atividades  avaliativas  bimestralmente,  através  de  provas,  seminários,  atividades  práticas,
participação do aluno nas atividades e resolução das atividades propostas.

BASES TECNOLÓGICAS

1. Aspectos socioeconômicos do trabalho rural.

2. Riscos profissionais rurais.

3. Acidentes do trabalho rural.

4. O uso do EPI (equipamento de produção individual) no trabalho rural.

5. Prevenção de acidentes com máquinas e implementos agrícolas.

6. Prevenção de acidentes com ferramentas manuais agrícolas.

7. O uso dos defensivos agrícolas.

8. O uso dos medicamentos veterinário.

9. Doenças profissionais que acometem o homem do campo.

10. As leis de acidentes do trabalho e a NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária,
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

11. Recomendações gerais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DELLA  COLETA,   J.  Acidentes  de  trabalho: fator  humano,  contribuições  da  psicologia  do  trabalho, 
atividades de prevenção. São Paulo:Atlas,1989.
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e medicina do trabalho. 2. ed.
rev. atual ampl. São Paulo: GEN, 2009. 223 p.
BARBOSA FILHO,  Antonio  Nunes.  Segurança  do  trabalho  & gestão  ambiental.  2.ed.  São  Paulo:  Atlas,
2008.238 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TAVARES, José da Cunha; ZANGARI JÚNIOR, Jurandir. Gestão de segurança e higiene do trabalho: análise
da  gestão  de  segurança  e  higiene  do  trabalho  em  pequenas  indústrias  da  região  do  ABC.  CIPA:  caderno
informativo de prevenção de acidentes, v. 30, n. 353, p. 72-80, abr. 2009.
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 62. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 797 p. (Manuais de Legislação Atlas).
CARDELLA, Benedito.  Segurança no trabalho e  prevenção de  acidentes:  uma abordagem holística.  São
Paulo: Atlas, 2008. 254 p.

BISSO, Ely M.  O que e  segurança no trabalho.  São Paulo:  Editora  Brasiliense.  1998. Coleção primeiros
passos.

SAAD, Eduardo Gabriel. Aspectos jurídicos da segurança e medicina do trabalho: comentário da lei 6.514 de
22.10.77. São Paulo: LTR, 1979.
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CURSO TÉCNICO SUBSEQUNTE EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

APCBJ.069 MATEMÁTICA 30 10 40 33,2 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Números  decimais  e  fracionários.  Figuras  planas.  Áreas  e  volumes  dos  principais  sólidos.  Regra  de  Três,
Porcentagem, Matemática Financeira (Juros).

COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer e operar com diferentes tipos de números decimais e fracionários.
- Interpretar e resolver problemas diversos.
- Identificar e determinar as diferentes medidas.
- Determinar as áreas e volumes.
- Reconhecer e classificar os principais sólidos.
- Interpretar e resolver problemas diversos.
- Utilizar os conceitos e operações matemáticos em situações concretas.
- Trabalhar com problemas de porcentagem e juros em situações práticas.
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METODOLOGIA

       Entendem-se, por Conteúdos Estruturantes, os saberes (conhecimentos de grande amplitude, conceitos ou
práticas) que identificam e organizam os campos de estudos de uma disciplina escolar, considerados basilares e
fundamentais  para  a  compreensão  de  seu objeto de ensino.  Constituem-se  historicamente e  são legitimados
socialmente. Estes conteúdos são selecionados a partir de uma análise histórica da ciência de referência e da
disciplina escolar. Estes campos de estudo são considerados fundamentais para a compreensão do processo do
ensino e da aprendizagem em matemática. Ao serem abordados numa prática docente, os conteúdos estruturantes
evocam outros conteúdos estruturantes e conteúdos específicos, priorizando relações e interdependências que,
consequentemente, enriquecem os processos pelos quais acontecem aprendizagens em Matemática. O olhar que
se volta para os conteúdos estruturantes não é hermético. A articulação entre os conhecimentos presentes em cada
conteúdo estruturante é realizada na medida em que os conceitos podem ser tratados em diferentes momentos e,
quando situações de aprendizagem possibilitam, podem ser retomados e aprofundados.
       O como ensinar Matemática está vinculado às reflexões realizadas por educadores matemáticos. Encontram-
se apontamentos para o exercício da prática docente nas tendências temáticas e metodológicas da Educação
Matemática.  Beatriz  D’Ambrósio  (1989)  elege  algumas  propostas  metodológicas  que  procuram  alterar  as
maneiras  pelas  quais  se  ensina  Matemática.  A autora  destaca  a  Resolução  de  Problemas,  a  Modelagem
Matemática, o uso de Mídias Tecnológicas, e a História da Matemática. Paralelamente ao uso de lápis e caderno,
quadro  e  giz,  o  professor  (e  a  escola)  deve  usar  (dispor)  as  tecnologias  para  ampliar  as  possibilidades  de
observação e investigação, potencializando formas de resolução de problemas preparando o cidadão para uma
inserção social de acordo com a realidade.
AVALIAÇÃO

       A avaliação tem basicamente,  três passos:  Conhecer o nível  de desempenho do aluno em forma de
constatação da
realidade.  Comparar  essa  informação  com  aquilo  que  é  considerado  importante  no  processo  educativo
(qualificação) e tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados.
      Em virtude do desenvolvimento e das pesquisas realizadas em Educação Matemática, as práticas pedagógicas
têm se expandido em relação aos conteúdos e a proposta das tendências metodológicas (modelagem, resolução
de problemas, uso das tecnologias e história da matemática). Percebe-se um crescimento das possibilidades do
ensino e da aprendizagem em matemática. Por conta disso a avaliação merece uma atenção especial por parte dos
professores da disciplina.  Historicamente o exercício pedagógico escolar  e mais  especificamente as  práticas
avaliativas, encontram-se atravessados, mais por uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino e
da aprendizagem (Luckesi, 2002). Sendo assim, a atenção se volta para a realização de provas e dados que vão
compor os quadros estatísticos de avaliação. Na proposta de Educação Matemática, o professor é o responsável
pelo processo de ensino e da aprendizagem e precisa considerar nos registros escritos e nas manifestações orais
de seus alunos, os erros de raciocínio e de cálculo do ponto de vista do processo de aprendizagem. Nesse sentido,
passa a subsidiar o planejamento de novos encaminhamentos metodológicos.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Números decimais.
2. Números fracionários.
3. Unidade de medida.
4. Comprimento.
5. Área.
6. Medidas agrárias.
7. Volume.
8. Capacidade.
9. Peso.
10. Densidade.
11. Razão e proporção.
12. Regra de três.
13. Porcentagem.
14. Juros.
15. Principais figuras planas.
16. Triângulo.
17. Quadriláteros.
18. Aplicação das medidas de área nas figuras planas.
19. Principais sólidos geométricos.
20. Aplicação das medidas de volume nos principais sólidos.
21. Aplicações práticas das figuras geométricas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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LIMA, Elon Lages et alii. A matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Matemática.
(SBM). 3v. ( Coleção Professor de Matemática)
GUELLI, Oscar. Coleção Contando a História da Matemática. São Paulo, Ática.
ANDRINI, Álvaro. Praticando Matemática: 5ª a 8ª séries. São Paulo: Editora do Brasil, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Coleção Revista do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática, de 1983 a 2012.
DANTE, L. R. Tudo é Matemática: 5ª a 8ª séries. São Paulo: Ática, 2013.
GORDON,  Hélio.  A  História  dos  números.  
SÃO PAUL SP: FTD, 2002
IMENES, L. M. ; LELLIS, M. Matemática para todos : 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione, 2012.
JAKUBOVIC, J. ; LELLIS, M. ; CENTURIÓN, M. Matemática na medida certa: 5ª a 8ª séries. São Paulo:
Scipione, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Desenvolvimento Educacional

_________________________________________                                                          ________________________________________________
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

92



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                      

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

INTRODUÇÃO À AGRICULTURA 80 66,4 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Importância  da  Agricultura.  Realidade  nacional  e  suas  perspectivas  através  de  diferentes  cultivos  agrícolas.
Sistema de cultivos em diversos tipos de plantações. Meios de produção com diferentes cultivares, variedades e
espécies. Realidade nacional envolvendo agricultura de subsistência, familiar e empresarial.

COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer a importância da agricultura no contexto sócio-político-econômico.
- Analisar as características econômicas, sociais e ambientais. Identificando culturas a serem plantadas.
- Planejar a exploração do solo de acordo com as suas características.
- Planejar o uso de corretivos e fertilizantes.
- Reconhecer os processos erosivos sobre o solo e água.
- Identificar os elementos climáticos e sua importância para a exploração agrícola.
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- Planejar alternativa de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das
plantas.

- Reconhecer os diferentes tipos de reprodução vegetativa e sua importância para exploração agrícola.
- Reconhecer o processo fisiológico de absorção e translocação da seiva no interior da planta.
- Aplicar métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
- Reconhecer as pragas e sua relação com a exploração agrícola.
- Reconhecer a importância das plantas concorrentes para uma eficiente exploração.
- Reconhecer a importância do emprego de defensivos para as eficientes práticas agrícolas.
- Reconhecer o ecossistema agrícola.
- Identificar o uso inadequado de defensivos agrícolas.
- Reconhecer a importância proteção dos mananciais agrícolas.

METODOLOGIA

Aulas  expositivas  com  debates;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido.  Aulas  práticas  dos  conteúdos
trabalhados nas aulas teóricas. Além disso, sempre que pertinente serão realizadas visitas técnicas à propriedades
produtoras. Posicionar os discentes em contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos  didáticos:  utilização  de  livros,  cópia  de  atividades,  quadro  branco,  multimídia  e  outros  recursos
tecnológicos (datashow, computadores, etc.).
AVALIAÇÃO

Serão realizadas atividades avaliativas bimestralmente, através de testes escritos, seminários, atividades práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Histórico: Divisões e importância da agricultura no cenário socioeconômico.
2. Origem e formação do solo.
3. Propriedades físicas e químicas do solo.
4. Fertilidade do solo: Métodos de amostragem e análise do solo; Adubação e calagem; Classificação,

composição e compatibilidade.
5. Conservações do solo e da água.
6. Climatologia: Conceito, importância, elementos de dados metrológicos e instrumentos de medidas.
7. Produções vegetais: Estruturas propagadas; Sexuadas e assexuadas; Viveiros, campos agrostológicos e

tipos de vegetação.
8. Doenças de plantas: Identificação, classificação e métodos de controle.
9. Entomologia agrícola: Identificação, classificação e controle.
10. Plantas concorrentes: Identificação, classificação, métodos de controle e danos econômicos.
11. Defensivos  agrícolas:  Introduções,  importância,  classificação,  modos  de  ação,  classes  taxológicas,

metodologias de aplicação, seguranças na aplicação e legislação específica.
12. Aspectos  ecológicos  na  agricultura:  Ecossistemas  agrícolas,  impacto  no  uso  de  defensivos;

Biofertilizantes e biogás; Manejo ecológico do solo/água e aspectos legais de agricultura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MALAVOLTA, Eurípedes; GOMES, Frederico Pimentel; ALCARDE, J. C.. Adubos e adubações.
Editora: NOBEL, 2002.                                                                                                                 
PENTEADO, Silvio Roberto. Introdução à agricultura orgânica. Editora: APRENDA FÁCIL, 2003.
TROEH, Frederick R; THOMPSON, Louis M.  Solos e fertilidade do solo. 6 ed. Editora: Organização Andrei
Editora, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDREI, Edmondo. Compêndio de defensivos agrícolas: guia prático de produtos fitossanitários para uso
agrícola. Editora: Organização Andrei Editora, 2009.  
FOLEGATTI,  Marcos  Vinícius;  CASARINI,  Edivaldo;  BLANCO,  Flávio  Favaro;  BRASIL,  René  Porfírio
Camponez do. Fertirrigação. Editora: Agropecuária, 2001.
JESUS FILHO, José Damião de. Hidroponia: Cultivo sem solo. Editora: CPT - Centro de Produções Técnicas,
2009.
KISSMANN, Kurt Gottfried; GROTH, Doris. Plantas infestantes e nocivas. 2 ed. Editora: BASF, 1997.
SILVA,  Fábio  Cesar  da.  Manual  de  análises  químicas  de  solos,  plantas  e  fertilizantes. 2  ed.  Editora:
EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2009.
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CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                              

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 60 20 80 66,4 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Introdução  à  Mecanização  Agrícola.  Máquinas,  implementos  e  ferramentas  agrícolas.  Os  sistemas  de
funcionamento  de  máquinas  e  implementos  agrícolas  e  sua  manutenção.  Uso  de  máquinas,  implementos,
ferramentas agrícolas e  normas de segurança.  Aplicação de defensivos agrícolas.  Tratores agrícolas.  Noções
básicas de funcionamento de motores. Lubrificação e lubrificantes. Tipos de tração e mecanismos de transmissão.
Custos de óleos lubrificantes, combustíveis, máquinas e implementos agrícolas. Planejamento de mecanização
agrícola.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE
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- Utilizar e operar máquinas e implementos agrícolas.
- Utilizar e conservar ferramentas agrícolas.
- Enumerar funções de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas.
- Realizar manutenção de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas.
- Citar os cuidados com a segurança no trabalho com relação a máquinas e implementos.
- Calcular o custo operacional, a relação custo/benefício e depreciação de máquinas e implementos.
- Manejar animais de tração e montaria.
- Reconhecer as máquinas, implementos e ferramentas agrícolas.
- Identificar as principais partes das máquinas, implementos e ferramentas.
- Identificar os sistemas de funcionamento de máquinas, implementos agrícolas e sua manutenção.
METODOLOGIA

Leitura; análise; discussão; desenvolvimento de trabalhos individuais e em grupo; apresentação de projetos e
seminários; aulas expositivas, teóricas e experimentais.
Recursos didáticos: quadro branco, pincel, aulas práticas na oficina mecânica, vídeos, TV.

AVALIAÇÃO

Serão  realizadas  atividades  avaliativas  bimestralmente,  através  de  provas,  seminários,  atividades  práticas,
participação do aluno nas atividades e resolução das atividades propostas.
BASES TECNOLÓGICAS

Elementos básicos de mecânica: Conceitos e fontes de potência.

Tratores: Definição, evolução, importância, funções básicas e classificação.

3. Motores de combustão interna – MCI: Classificação e constituição; Noções básicas de funcionamento,
cilindrada e taxa de compressão.

4. Lubrificação  e  lubrificantes:  Conceitos,  definições,  classificação,  teorias  da  lubrificação  e  tipos  de
lubrificantes.

5. Tipos de tração e mecanismos de transmissão: Conceitos, definições e classificação.

6. Máquinas e  implementos  agrícolas:  Características,  regulagens,  princípio  de funcionamento,  preparo
inicial e periódico do solo; Preparo do solo: arados, grades subsoladoras, escarificadores e enxadas
rotativas;  Plantio:  semeadoras,  plantadoras  e  trasnplantadoras;  Cultivo:  cultivadores  mecânicos;
Aplicação  de  defensivos:  pulverizadores,  atomizadores  e  nebulizadores;  Colheita:  colhedoras,
trilhadoras e segadoras.

7. Avaliação  do  processo  de  trabalho:  Conceitos  e  definições;  Desempenho  operacional  de  máquinas
agrícolas, eficiência de campo e tipos de capacidade operacional.

8. Planejamento de mecanização agrícola: Análise operacional, estudo das operações agrícolas, execução
da  análise  operacional,  seleção  de  máquinas  agrícolas,  roteiro  para  seleção,  análise  operacional,
planejamento para seleção e planejamento para aquisição.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PORTELLA, José Antonio.  Colheita de grãos mecanizada: implementos, manutenção e regulagem. Editora:
APRENDA FÁCIL, 2000.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para plantio e condução das culturas. Editora: APRENDA FÁCIL,
2001.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Os cuidados com o trator. Editora: APRENDA FÁCIL, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LOPES,  Eduardo  da  Silva;  MINETTI,  Luciano  José.  Operação  e  manutenção  de  motosserras:  manual
técnico. Editora: APRENDA FÁCIL, 2001.                                                                                                              
SILVA, Dijalma Barbosa da; SOUSA, Raimundo Abílio de. Semeadeira - adubadeira manual: Construção e
operação. Planaltina EMBRAPA, 1997.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para plantio e condução das culturas. Editora: APRENDA FÁCIL,
2001.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para a pecuária. Editora: NOBEL, 1997.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Preparo do solo: técnicas e implementos. Editora: APRENDA FÁCIL, 2001.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE
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CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal (H/
A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)
INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA 60 20 80 66,4 1º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Histórico da zootecnia, definições e objetivos. Importância da Zootecnia no contexto do agronegócio brasileiro.
Terminologia utilizada para as espécies de interesse econômico. Taxonomia dos animais domésticos. Ezoognósia
dos animais. Domesticação e domesticidade. Raças: conceitos, critérios das aptidões, classificações. Raças das
principais espécies de importância econômica. O individuo: genótipo e fenótipo. Tipo zootécnico. Atributos dos
animais domésticos. Introdução à anatomia geral. Alimentos e alimentação dos animais domésticos. Princípios da
genética e métodos de melhoramento. Técnicas de reprodução. Sistemas de criação. Bioclimatologia animal.
Etologia animal. Ecologia aplicada à produção animal.
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COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer na Zootecnia: conceito; evolução; áreas e importância econômica.
- Identificar os termos técnicos das espécies de interesse econômico.
- Classificar os animais domésticos dentro da taxonomia e aspectos da raça.
-  Distinguir  as  fases  da  domesticação,  compreender  os  atributos  dos  animais  domésticos  e  os  graus  de

domesticidade das espécies.
- Classificar as funções produtivas.
- Diferenciar animais domésticos e não domésticos.
- Identificar as regiões do corpo, defeitos dos aprumos e categorias/tipos de pelagem.
- Identificar os principais aspectos de bioclimatologia animal.
- Caracterizar os sistemas mais recomendados de criação.
- Entender a importância dos controles zootécnicos.
- Reconhecer e relacionar as características anatômicas e fisiológicas do sistema reprodutor animal.
- Entender os princípios de genética e os métodos de melhoramento genético animal.
- Compreender os fundamentos da reprodução animal.
- Compreender a anatomia e fisiologia do sistema digestório animal.
- Classificar os alimentos, nutrientes e compreender as práticas de manejo alimentar.
- Calcular ração.
- Identificar os elementos climáticos e sua relação com a produção e produtividade animal.
- Reconhecer a importância da preservação da fauna e a sustentabilidade dos sistemas de criação.
- Analisar programas profiláticos, higiênicos e sanitários.
- Interpretar legislação e normas de controle sanitário.
METODOLOGIA

Aulas  expositivas  dialogadas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido.  Aulas  práticas  dos  conteúdos
trabalhados nas aulas teóricas. Além disso, sempre que pertinente serão realizadas visitas técnicas à propriedades
e empresas rurais, para demonstração na prática do manejo com os animais, bem como colocar os discentes em
contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos  didáticos:  utilização  de  livros,  cópia  de  atividades,  quadro  branco,  multimídia  e  outros  recursos
tecnológicos (data show, computadores, etc.).
AVALIAÇÃO

Serão  realizadas  atividades  avaliativas  bimestralmente,  através  de  provas,  seminários,  atividades  práticas,
participação do aluno nas atividades e resolução das atividades propostas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Introdução: Histórico;  Objetivos;  Relação com outras ciências;  Divisão da Zootecnia  e importância
socioeconômica.

2. Taxonomia da Zootecnia: Objetivo, critérios, grupos taxonômicos, regras de nomenclatura zoológica,
classificação  zoológica  das  espécies  domésticas,  evolução  e  origem  das  espécies  domésticas;
Terminologia zootecnia: genérica e específica.

3. Domesticação das espécies: Conceito, fases de domesticação, atributos dos animais domésticos e efeitos
da domesticação.

4. Funções  Produtivas:  Conceito,  classificação,  especialização;  Funções  compatíveis;  Funções
antagônicas; Funções múltiplas e utilização; Tipos zootécnicos.

5. Estudo do exterior dos animais domésticos: Conceito, importância, regiões do corpo ou ezoognósia;
Nomenclatura das partes do corpo; Aprumos e pelagens.

6. Ecologia animal: Conceito, condições naturais e condições artificiais.
7. Sistema de criação: Extensivo, intensivo e semi-intensivo.
8. Noções  de  anatomia  fisiológica  dos  animais  domésticos:  Sistema  digestivo;  Sistema  respiratório;

Sistema urinário; Sistema reprodutor; Sistema circulatório; Sistema nervoso; Sistema ósseo; Sistema
endócrino.

9. Noções de melhoramento: Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino; Fases da
reprodução;  Escolha  de  reprodutores;  Técnicas  de  reprodução:  Conceitos;  Monta;  Inseminação
artificial; Transferência de embriões e equipamentos.

10. Noções  de  nutrição  animal:  Princípios  básicos,  classificação  e  funções  dos  alimentos  e  nutrientes;
Cálculo de ração.

11. Sanidade animal: Importância do controle sanitário, desinfecção, vacinação, medidas profiláticas; Vias
de aplicação de vacinas e cuidados com os medicamentos; Normas profiláticas, higiênicas, sanitárias de
produção e comercialização; Aspectos ambientais e ecológicos da exploração dos animais domésticos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BAÊTA, Fernando da Costa. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Ed. da UFV, 1997.
MACHADO, Luiz Carlos; GERALDO, Adriano. Nutrição animal fácil. Editora: ED. DOS AUTORES, 2011.
RAMALHO, Magno Antonio Patto. Genética na agropecuária. 3 ed. Editora: UFLA - Universidade Federal de
Lavras, 2004.                                                                                                          
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRIGUETTO, José Milton; PERLY, Luimar; MINARDI, Italo; GEMAEL, Alaor; FLEMMING, José Sidney;
SOUZA, Gilberto Alves de; BONA FILHO, Amadeu. Nutrição animal. 6 ed. Editora: Nobel, 1999.
COELHO, Carlos Dinarte; RECH, Roberto Dalpiaz.  Técnico Agrícola: legislação profissional. 4 ed.  Editora:
NOVATEC, 2005.                                                                                                                
COSTA, Valter. Almanaque rural criações: Volume 2. Editora: ESCALA, 2005.
COSTA, Valter. Almanaque rural agricultura: volume 2. Editora: ESCALA, 2005.
LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal: mitos e realidades. 2 ed. Editora: Ed. da UFV,
2007.  
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Teórica Prática (H/A) (H/R)

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA
CIENTÍFICA

30 10 40 33,2 2º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Esta disciplina consiste em oferecer ao aluno o embasamento metodológico para realização de trabalho científico
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e monografias  numa abordagem humanística, tomando como base a concepção dialética da educação, visando
garantir a articulação entre o mundo do trabalho, a ciência e a vida. Estudo do senso comum e da ciência, tipos de
conhecimento, método científico, ciência e espírito científico. Introdução ao planejamento da pesquisa cientifica
(finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa.
Estudo sobre tipos de conhecimentos e aprendizado sobre a investigação científica com ênfase para pesquisa
bibliográfica.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Fazer com que o aluno seja capaz de desenvolver capacidade de leitura e compreensão de textos e imagens.
- Fazer com que o aluno desenvolva a capacidade de fazer uma leitura crítica de textos.
-  Fazer com que o aluno seja  capaz de aprender,  metodologicamente,  a elaboração de trabalhos científicos

escritos, assim como sua apresentação.
- Conhecer e aplicar as normas científicas em trabalhos científicos.
METODOLOGIA

Aula expositiva
Uso de multimídia. Textos.
Trabalhos em grupos objetivando socializar os conhecimentos já adquiridos.
Estimular a escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do conhecimento.
Seminário de leituras (resumos de textos previamente selecionados).
Estudo Dirigido – Leitura e interpretação de textos, Fórum de debates.

AVALIAÇÃO

A disciplina utilizará como critérios de avaliação a assiduidade, a participação dos alunos no desenvolvimento
das atividades da disciplina, além de uma nota a ser atribuída à confecção e apresentação de um Seminário em
grupo, sobre um artigo científico de natureza didático-pedagógica.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Ciência e conhecimento científico: O que é conhecer; Conhecimento popular; Conhecimento científico;
Conhecimento filosófico; Conhecimento religioso.

2. Métodos científicos: Conceito de método; Método indutivo; Método dedutivo; O que é hipótese.

3. Pesquisa:  Conceito  de  pesquisa;  Fases  de  pesquisa;  Escolha  do  tema;  Levantamento  de  dados;
Formulação do problema; Construção das hipóteses; Coleta, análise e interpretação dos dados.

4. Tipos  de  Pesquisa:  Pesquisa  bibliográfica;  Pesquisa  descritiva;  Pesquisa  experimental;  Pesquisa
documental;  Pesquisa  de  campo;  Pesquisa  de  laboratório;  A entrevista,  observação  e  questionário;
Projeto de pesquisa e estrutura de um projeto de pesquisa.

5. Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 33 ed.
PETRÓPOLIS: VOZES, 2013
LAKATOS,  Eva  Maria;  MARCONI,  Marina  de  Andrade.  Metodologia  científica.  6  ed.
São Paulo: ATLAS, 2011
RUIZ,  João  Álvaro.  Metodologia  científica:  guia  para  eficiência  nos  estudos.  6  ed.  
SÃO PAULO SP: ATLAS, 2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas.
7 ed. SÃO PAULO SP: ATLAS, 2008.
BARROS,  Aidil  Jesus  da  Silveira;  LEHFELD,  Neide  Aparecida  de  Souza. Fundamentos  de  metodologia
científica. 3 ed.  SÃO PAULO SP: Pearson Prentice Hall, 2007.
CRIVELARO,  Lana  Paula;  CRIVELARO,  Lara  Andréa;  MIOTTO,  Luciana  Bernardo.  Guia  prático  de
monografias,  dissertações  e  teses: elaboração  e  apresentação.  1  ed.  
Campinas, SP: Alínea, 2011
RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 3 ed.  SÃO
PAULO SP: LOYOLA, 2002
VIEIRA, Delcio. Como fazer uma monografia. 12 ed.SALOMON,  SÃO PAULO SP: WMF Marins Fontes,
2010
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TOPOGRAFIA 60 20 80 66,4 2º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

101



Correlacionar  a  topografia  com  o  mundo  do  trabalho.  Manusear  aparelho  simples  da  prática  topográfica.
Manusear corretamente aparelhos ópticos e eletrônicos para medições. Utilizar corretamente os instrumentos
topográficos e as suas leituras. Proceder aos cálculos e confeccionar o desenho da área. Aplicar corretamente o
método de levantamento escolhido.  Determinar as coordenadas da área.  Realizar  levantamento planimétrico.
Realizar operações de nivelamento. Determinar o perfil de um alinhamento. Realizar levantamento altimétricos
de  pontos.  Determinar  curvas  em  nível  e  em  desnível.  Sistema  de  posicionamento  global:  generalidades;
composição do sistema GPS e seu funcionamento;  utilização do GPS; princípios de georreferenciamento de
imóveis rurais.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer a importância da topografia para a agricultura.
- Operar os aparelhos simples e eletrônicos utilizados na topografia.
- Levantar dados e uma área.
- Representar em uma área dados de uma planta topográfica.
- Levantar os dados altimétricos de uma área.
- Executar levantamento planialtimétrico.
- Representar levantamento planialtimétrico graficamente.
- Utilizar o sistema geográfico de posicionamento nas atividades agropecuárias.
METODOLOGIA

Aulas expositivas com debates; resolução de problemas e estudo dirigido. Aulas práticas no campus do instituto
utilizando os conteúdos trabalhados nas aulas teóricas. Além disso, sempre que pertinente serão realizadas visitas
técnicas à propriedades produtoras. Posicionar os discentes em contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos didáticos: livros; quadro branco; recursos tecnológicos – data show, computadores, instrumentos de
medições;  instrumentos  simples  e  complexos  utilizados  na  topografia;  calculadora  científica  e  programas
específicos.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, serão realizados testes escritos, seminários e atividades práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

Introdução: Conceito, divisão, aplicações e operações topográficas.

2. Instrumentos topográficos: Piquetes e trenas; Balizas e miras; Distanciômetro eletrônico e ótico; Estação
total; GPS e bússolas; Nível óptico topográfico.

3. Levantamento  planimétrico:  Operações  topográficas;  Método  de  irradiação;  Método  de  interseção;
Método de caminhamento; Método de triangulação.

4. Levantamento altimétrico: Método geográfico; Simples e composto.

5. Métodos trigonométricos: Perfil altimétrico de pontos.

6. Levantamento planimétrico: Curva em nível; Curva em desnível e cartas planimétricas.

7. Sistemas  geográficos  de  informação:  Conceitos  e  aplicação;  GPS  –  princípios  e  funcionamento;
Obtenção de coordenadas geográficas de posição.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BORGES,  Alberto  de  Campos.  Exercícios  de  topografia. 3  ed.  
SÃO PAUL SP: EDGARD BLUCHER, 1975.
COMASTRI, J. A. Topografia (Planimétrica). Viçosa, Imprensa Universitária, 1993.
VEIGA, L.A. Kenig; ZANETTI, M. Aparecida; FAGGION, L. Fundamentos da topografia. 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORGES,  Alberto  de  Campos.   Topografia:  aplicada  à  engenharia  civil.  2  ed.
SÃO PAULO - SP: BLUCHER, 2011 
CASACA, João Martins;  MATOS, João  Luís  de;  DIAS,  José  Miguel  Baio.  Topografia geral.  4  ed.   SÃO
PAULO SP: LTC, 2007 
ESPARTEL,  Lélis;  LUDERITZ,  João.   Olericultura caderneta  de  campo.  
SÃO PAULO SP: GLOBO, 1975.

GONÇALVES, J. A; MADEIRA, S; SOUZA, J. J. Topografia - conceitos e aplicaçoes - Coleçao Geomática. 2ª
edição. São Paulo – SP, 2008 .

MCCORMAC,  Jack  C..  Topografia. 5  ed.   
RIO DE JANEIRO RJ: LTC, 2007 
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OLERICULTURA 80 40 120 99,6 2º
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Pré-requisitos Introdução a Agricultura Co-Requisitos

EMENTA

Importância  da  olericultura  no  contexto  nacional.  Implantar  projetos  olerícolas  e  acompanhar  as  culturas
regionais como: asteráceas; apiáceas; quenopodiáceas; aliáceas; solenáceas; cucurbitáceas; brassicáceas; dentre
outras  culturas  que  se  fizerem  necessárias  para  a  construção  dos  conhecimentos  acerca  da  olericultura.
Elaboração  de  coeficientes  técnicos  de  espécies  olerícolas.  Planejamento,  implantação,  condução,  colheita,
classificação,  embalagem de espécies  olerícolas.  Análise  econômica.  Legislação sobre  produção orgânica  de
olerícolas.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Avaliar a importância sócio, político-econômica da olericultura no país.
- Usar corretamente conceitos relacionados a olericultura e a implantação de hortas.
- Avaliar as necessidades do mercado consumidor para o planejamento de hortas.
- Propagar as diferentes espécies de olerícolas.
- Avaliar a importância dos fatores climáticos para a olericultura.
- Escolher estruturas adequadas ao cultivo protegido de acordo com a cultura, as condições climáticas e os

custos de produção.
- Utilizar as diferentes formas de tutoramento de plantas em cultivo protegido.
- Manejar o cultivo protegido da produção das mudas de olerícolas até a colheita.
- Avaliar economicamente o cultivo protegido relacionando-o com o cultivo convencional.
- Planejar projeto de produção olerícola.
- Executar projetos de produção olerícola.
- Avaliar projeto olerícola.
METODOLOGIA

Aulas teóricas e práticas em sala de aula e no laboratório de campo; trabalhos; apresentação de vídeos; visitas
técnicas  a  empresas  do  ramo  da  horticultura,  proporcionando  aos  discentes  uma  visão  do  agronegócio  no
mercado de trabalho.
Recursos didáticos: revistas; livros; cópias de materiais com atividades; quadro branco, pincel, multimídia; data
show; projetor; computadores.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, serão realizadas atividades avaliativas através de trabalhos, seminários, atividades práticas e
prova escrita.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Introdução à Olericultura: Conceitos; Tipos de horta; Localização e topografia; Condições de mercado;
Infraestrutura; Escalonamento da produção; Classificação das hortaliças.

2. Formas de propagação e estruturas de reprodução.

3. Mercado consumidor; Clima e interações genótipo/clima.

4. Fertilidade do solo; Tratamento de solo e confecção de substrato.

5. Recipiente: Escolha e confecção.

6. Semente: Espaçamento, profundidade de semeio e cobertura da semente.

7. Irrigação; Adubação; Fungicidas; Inseticidas; Pragas e doenças.

8. Mudas:  Tamanho,  número  de  folhas,  espessura  do  bulbo,  defeitos  mecânicos  –  fisiológicos  –
fitopatológicos.

9. Influência dos fatores climáticos nos processos produtivos e olerícolas.

10. Cultivo protegido: Tipos, finalidade e adequação: instalações, construção, manutenção, filmes agrícolas,
formas de cultivo inerentes ao cultivo em casa de vegetação.

11. Pesquisa de mercado: Parâmetros de localização da horta, análise de solo – interpretação e cálculos de
adubação  e  de  calagem;  Ciclo  cultural;  Rotação  de  cultura;  Custos  de  insumos  adequação  de  sistemas  de
irrigação.

12. Preparo de solo.
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13. Técnicas  de  transplantio;  Técnicas  de  tutoramento;  Adubação  em  cobertura  –  escolha  do  adubo;
Localização em relação à planta, formas de aplicação.

14. Doenças e pragas comuns em olerícolas.

15. Medidas de controle de pragas e doenças.

16. Capinas mecânicas, manuais e químicas.

17. Pulverização, polvilhamento e fumigação.

18. Colheita, classificação e embalagem de olerícolas.

19. Comercialização.

20. Planilha de custos.

21. Tratos culturais.

22. Ferramentas – preparo e manutenção.
23. Confecção e preenchimento de fichas de acompanhamento cultural.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURAYAMA, Shizuto. Horticultura. Instituto Campineiro de Ensino Agrícola.
FONTES,  Paulo  C.R.  Olericultura  Teoria  e  Prática.  Universidade  Federal  de  Viçosa.  Centro  de  Ciências
Agrárias, Departamento de Fitotecnia.
FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis.  Novo manual de olericultura. Agrotecnologia moderna na produção e
comercialização de horataliças. 2ª Ed. UFV, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRIOLO,  Jerônimo  Luiz.   Olericultura  Geral: Princípios  e  técnicas.  
SANTA MARIA RS: UFSM, 2002
BORNE, Henrique Roni. Produção de mudas de hortaliças. Agropecuária, 1999.
DURIGAN, Julio Cezar.  Controle de plantas daninhas na olericultura: umbelíferas e cucurbitáceas. Jaboticabal
SP: Funep, 1993 
FONTES,  Paulo  Cezar  Rezende.  Olericultura: teoria  e  prática.   
VIÇOSA MG: Ed. da UFV, 2005.
NANNETI,  Dulcimara  Carvalho;  AMARO,  Geovani  Bernardo;  MENDONÇA,  Antônio  Bicalho  de;
GUIMARÃES, Martius Edson B. B.; MALTA, Antônio Wilson de Oliveira.  Olericultura básica: preparo do
local e plantio das olerícolas no campo. 3 ed. BRASÍLIA DF: SENAR, 2009 
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CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
RURAIS

30 10 40 33,2 2º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Introdução  a  Construções  Rurais.  Materiais  e  técnicas  de  construção. Resistência  de  materiais  e  estruturas
simples. Planejamento geral das edificações e instalações.  Instalações elétricas e hidráulico-sanitárias.  Projetos
arquitetônicos para instalações rurais, tópicos especiais sobre técnicas de construção das instalações rurais, tipos
de  instalações  rurais.  Principais  instalações  e  benfeitorias  para  fins  rurais. Energia  e  eletrificação  rural.
Orçamento e memorial descritivo.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Classificar os principais materiais de construção.
- Reconhecer os materiais de construções de acordo com a sua classificação, emprego e características.
- Planejar a execução de construções e instalações rurais.
- Avaliar a viabilidade técnica do projeto, analisando a relação custo/benefício.
- Interpretar a legislação e normas pertinentes.
- Identificar os materiais de construção de acordo com as suas finalidades e características.
- Dimensionar benfeitorias e instalação.
- Quantificar e adequar a necessidade de área a ser construída, mão de obra, espaços disponíveis e materiais.
- Elaborar orçamentos.
- Elaborar projetos de construções e instalações rurais.
- Aplicar técnicas de construções de instalações de forma integrada ao meio ambiente.
- Interpretar plantas de uma construção.
- Aplicar normas e legislação pertinente.

METODOLOGIA

Aulas teóricas e práticas em sala de aula; trabalhos; apresentação de vídeos; visitas técnicas.
Recursos didáticos: revistas; livros; cópias de materiais com atividades; quadro branco, pincel, multimídia; data
show; projetor; computadores.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, serão realizados testes escritos, seminários e atividades práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Materiais  de  construção  utilizados  nas  instalações  rurais:  Características  e  emprego  dos  diversos
materiais;  Madeiras;  Agregados;  Aglomerados;  Materiais  cerâmicos;  Ferragens;  Materiais  plásticos;  Outros
materiais e principais utilizações.

2. Projetos  arquitetônicos  para  instalações  rurais:  Noções  de  projeto;  Croqui;  Plantas  de  situação  e
localização; Planta baixa; Cortes; Fachadas, laterais e perspectivas; Memoriais descritivos e de especificações
técnicas; Orçamento.

3. Principais etapas da construção: Preparo do terreno; Locação da obra; Cavas das fundações; Fundações e
alicerces  simples;  Contrapisos  e  pisos  simples;  Construção  das  alvenarias;  Paredes  de  madeira  e  alvenaria;
Construção do telhado; Telhados com estrutura de madeira e metálicas; Revestimento; Colocação das aberturas;
Instalações hidráulicas e elétricas; Pintura e acabamento.

4. Tipos  de  instalações  rurais:  Silos;  Residência  rural;  Galpão  para  máquinas;  Aviários,  estábulos  e
apriscos;  Fossas  sépticas;  Cercas;  Estruturas  para  armazenamento  e  estabilização  de  dejetos;  Construções  e
instalações zootécnicas; Construções para Cultivo protegido e reservatório de água.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAÊTA, Fernando da Costa. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Ed. da UFV, 1997.          
FERREIRA, Rony Antônio. Maior produção com melhor ambiente: para aves, suínos e bovinos.  Editora:
APRENDA FÁCIL, 2005.                                                                                                
PEREIRA, Milton Fischer. Construções rurais. 4 ed. Editora: NOBEL, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAETA, F. C.; SOUZA, F. Anatomia em edificações rurais: conforto animal. Viçosa: UFV, 1997. 246 P.
LOPES, José Demerval Saraiva; LIMA, Francisca Zenaide de.  Pequenas barragens de terra: planejamento,
dimensionamento e construção. Editora: APRENDA FÁCIL, 2005.
BRASIL. SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL.  Construções Rurais. 3. ed.
Brasilia: SENAR, 1984. 2v.
FABICHAK, Irineu. Pequenas Construções rurais. São Paulo: Nobel, 1983. 117p. Guia de Construções Rurais:
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a base de cimento. São Paulo: ABCP.
REGAZZINI,  Paulo  Silvio.  Suinocultura  –  Como  Planejar  sua  Criação.  Jaboticabal:
FUNEP, 1996.
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Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

GESTÃO DO NEGÓCIO AGRÍCOLA 60 20 80 66,4 3º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Empresas agropecuárias e suas características, noções de planejamento empresarial,  programa de controle de
qualidade,  empreendedorismo,  sistema  de  avaliação  da  produção,  recursos,  variáveis  que  atuam  em  uma
empresa,  estrutura  administrativa,  proposta  orçamentária  e  financeira,  processo  de  tomadas  de  decisões,
comercialização legislação, marketing, exploração do projeto, utilização do tempo, entrevista, plano de negócio,
associativismo, ambiente de trabalho, tendências de mercados, normas de segurança.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Caracterizar as empresas.
- Elaborar um planejamento estratégico, gerencial da empresa.
- Aplicar controle de qualidade no gerenciamento.
- Implantar o empreendedorismo na gestão.
- Avaliar ações contábeis, levando em conta o custo/ beneficio de cada atividade.
- Identificar as áreas funcionais de uma empresa.
- Analisar as variáveis que atuam nas modificações de uma empresa.
- Observar fatores que integram a estrutura administrativa.
- Elaborar proposta orçamentária e financeira.
- Organizar o processo de tomadas de decisões.
- Estabelecer  metas, orientar e acompanhar o fluxo de produtos comercializados.
- Cumprir legislação pertinente.
- Utilizar instrumento de marketing.
- Definir e analisar a exploração do projeto, levando em conta sua viabilidade técnica,          econômica e as

condições de sobrevivência no ambiente de trabalho.
- Levantar informação de como deve ser utilizado o tempo em cada atividade produtiva.
- Compreender os aspectos básicos de comportamento em uma entrevista.
- Implantar um plano de negócio.
- Definir associativismo.
- Utilizar os conhecimentos adquiridos para melhor se relacionar no ambiente de trabalho.
- Analisar tendências de mercado, identificando as atividades agropecuárias e agroindustriais         e de prestação

de serviços existentes na região.
- Definir as atividades agroindustriais e agropecuárias a serem implantadas.
- Identificar as normas referentes a saúde e segurança no trabalho.
METODOLOGIA

Aulas teóricas
Desenvolvimento de projeto
Palestras
Seminários
Trabalho de pesquisa de campo
Situação-problema
Visitas técnicas para observar e obter dados
Estudo e discussão de casos
Análise de reportagens jornalísticas ou de revistas.
Análise reflexão de material de livros didático
Exposição oral com o apoio de transparências.
Leitura e discussões de textos.
Audiência a vídeo e exposição oral.
AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada mediante a utilização de trabalhos individuais e em grupos, atividade de pesquisas e
apresentação, projetos, avaliações orais e escritas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Empresas: Tipos de empresa; Características das empresas industriais e agropecuárias; Ambiente geral e
operacional; Critérios técnico-econômicos para definições das atividades.

2. Noções  de  gestão  empresarial:  Relações  humanas  no  trabalho;  Princípio  ético;  Planejamento;
Organização, direção e controle; Funções de produção, comercial, financeira e de recursos humanos; Tomada de
decisão.
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3. Controle de qualidade: Programas de controle de qualidade; O que é qualidade, evolução do conceito,
princípio da qualidade; Satisfação do cliente; Missão da empresa e princípio da empresa.

4. Empreendedorismo: Histórico; Conceito; Etapas do trabalho; Caracterização do negócio; Empresas de
base tecnológica; Risco do empreendedor; Espírito empreendedor.

5. Sistemas de avaliação da produção: Fatores de produção; Custos de produção; Custos gerais; Custos
diretos e indiretos; Amortização; Análise de resultado; Crédito agrícola.

6. Recursos: Humano; Financeiros; Comercialização; Marketing.

7. Variáveis que atua em uma empresa: Tecnológicas; Econômicas; Políticas; Ecológicas.

8. Estrutura administrativa: Analisar a situação da empresa; Atributo da contabilidade, patrimônio e balanço
patrimonial; Gerar receita, investimento e saldo.

9. Proposta  orçamentária  e  financeira:  Trabalhar  orçamento  dentro  da  previsão  financeira  da  empresa;
Importância do orçamento de caixa e orçamento parcial; importância do orçamento para tomada de decisão.

10. Processo  de  tomadas  de  decisões:  O que,  como e  quanto  produzir;  Controlar  ações  desenvolvidas;
Avaliar resultados obtidos na safra, medindo o lucro ou prejuízo; Coleta de informações.

11. Comercialização: Procedimento relativo a comercialização dos produtos agroindustriais e agropecuários;
Verificar qualidade e apresentação dos produtos agropecuários e agroindustriais; Fluxo “fases” - concentração,
caracterização, dispersão; Mercado - primário, secundário e terminal; Função de troca, física e auxiliar; Canais de
distribuição.

12. Legislação: Tributária; Trabalhista; Sanitária; Ambientalista.

13. Marketing: Conceito de marketing; Marketing e venda; Marcas; Embalagens; Rótulos; Ciclo de vida do
produto; Mix de promoção; Varejo; Atacado; Promoção; Comunicação.

14. Exploração do projeto: Peculiaridade do setor em questão; Definição e objetivo; Conhecendo o projeto;
Quantificar  e  compatibilizar  as  necessidades  de  recursos  por  projetos;  Executar  atividades  previstas  nos
cronogramas; Reconhecer procedimentos para utilizar linha de crédito; Elaboração do projeto.

15. Utilização  do  tempo:  Como  não  perde  tempo  no  mundo  dos  negócios;  Como  enfrentar  os
desperdiçadores do tempo.    

  
16. Entrevista: Conhecer a você mesmo e a empresa; Atualizar currículo; Planejamento pessoal; Perguntas
mais comum na entrevista.

17. Plano de negócio: Fatores que podem levar o negócio ao insucesso; Construindo uma empresa passo a
passo.

18. Associativismo: Histórico; Princípios; Objetivos.

19. Ambiente de trabalho: Relações humanas no trabalho.

20. Tendências de mercados: Análise; Interpretação; Avaliação de dados de recursos naturais - relevo, água,
clima, solo e vegetação.

21. Atividade  a  serem  implantadas:  Critérios  técnico-econômicos  para  definição  das  atividades
agroindustriais/agropecuárias e prestação de serviços.

22. Normas de segurança: Segurança no trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho. Administração de Fazendas de bovinos: leite e corte.
Editora: APRENDA FÁCIL, 2007.
COSTA, Ademir. Proposta de dimensionamento do semi-árido brasileiro. BANCO DO NORDESTE, 2005.
VEIGA, José Eli da. O que é reforma agrária. 13 ed. Editora: BRASILIENSE, 1990.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA,  Jalcione.  A construção  social  de  uma nova  agricultura:  tecnologia  agrícola  e  movimentos
sociais no sul do Brasil. 1 ed. Ed. da UFRGS, 1999.        
LAZZARINI, Sérgio Giovanetti. Pecuária de corte moderna: produtividade e lucro.  Editora: Lazzarini &
Associados, 2005
RIBEIRO, José Paulo. A saga da extensão rural em Minas Gerais.  ANNABLUME, 2000.
RILEY, Colin Michael Clifton. Alternativas para tornar sua fazenda lucrativa. Editora: APRENDA FÁCIL,
2001.
XIMENES,  Luciano  J.  F.. Produção  de  bovinos  no  nordeste  do  Brasil:  desafios  e  resultados.  Editora:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, 2011.
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

CULTURAS ANUAIS 80 40 120 99,6 3º

Pré-requisitos Introdução a Agricultura Co-Requisitos

EMENTA

Introdução a Cultura do feijão, mandioca, milho e sorgo. Classificação Botânica Cultural e Alimentar do feijão,
mandioca, milho e sorgo.
Descrição Botânica do feijão, mandioca, milho e sorgo.
Cultivares principais de: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Instalação e condução de projetos de: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Condições edafoclimáticas para: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Adequação dos sistemas de irrigação para: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Irrigação do feijão, mandioca, milho e sorgo.
Preparo do solo para: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Materiais de Propagação de: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Plantio: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Tratos culturais: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Colheita: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Pós-colheita: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Comercialização: feijão, mandioca, milho e sorgo.
Análise econômica do projeto: feijão, mandioca, milho e sorgo.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Identificar as potencialidades econômicas das Culturas Anuais na região.
- Elaborar projeto de exploração agrícola na área de Culturas Anuais.
- Implantar e manejar projetos de Culturas Anuais maximizando o lucro.
- Identificar a época adequada para o plantio de culturas anuais.
- Planejar e dimensionar a colheita das culturas anuais.
- Reconhecer as diferentes formas de beneficiamento e armazenamento das culturas anuais.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, aulas práticas, visitas técnicas a usinas de cana-de-açúcar; propriedades rurais e exposições.
AVALIAÇÃO

Realizadas bimestralmente através de provas escritas e atividades práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Classificação Botânica Cultural e Alimentar.
2. Descrição Botânica.
3. Cultivares principais.
4. Instalação e condução do projeto.
5. Condições edafoclimáticas.
6. Calagem e adubação.
7. Adequação dos sistemas de irrigação.
8. Irrigação.
9. Preparo do solo.
10. Materiais de propagação
11. Plantio.
12. Traços culturais.
13. Colheita.
14. Pós-colheita.
15. Comercialização.
16. Análise econômica do projeto.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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CASTRO, R.C; KLUGE, R. A. Ecofisiologia de Cultivos Anuias. São Paulo. Nobel, 1999, 128p. 

CRUZ, J. C; KARAM, D; MONTEIRO, M. A. R.; MAGALHÃES, P. C. A cultura do milho. Sete Lagoas: Em-
brapa Milho e Sorgo. 2008. 517p.
PAYNE, J. H. Operações Unitárias na Produção de Cana de Açúcar. Nobel, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FANCELLI, A. L. Feijão - Tecnologia de Produção. ESALq - SP. 2011. 

FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal. Funep, 567p, 2007. 
MATTOS, Pedro Luiz Pires de; FERREIRA FILHO, José Raimundo; GOMES, Jayme de Cerqueira. Cultivo da
mandioca. 2  ed.  
BRASÍLIA DF: SENAR, 2009 
KIILL, Lúcia Helena Piedade; MENEZES, Eduardo Assis.  Espécies vegetais exóticas com potencialidades
para  o  semiárido  brasileiro.
BRASÍLIA DF: EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2005 
SCHMIDT, Antônio Augusto Pires. O sorgo.  SÃO PAULO SP: ICONE, 1987.
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal (H/
A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 60 20 80 66,4 3º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Conceito e histórico da agricultura irrigada. Uso e conservação da água em sistemas agrícolas. Fatores climáticos
e  sua  importância  na  agricultura.  Estudo  da  relação  solo,  água  e  plantas  (absorção  e  transporte  de  água,
evapotranspiração). Necessidade de água pelas plantas (evapotranspiração). Qualidades da água para a irrigação.
Medição,  captação  e  condução da  água  para  irrigação.  Irrigação  por  superfície:  sulcos,  faixas,  inundação  e
subirrigação.  Irrigação  por  aspersão:  convencional,  pivô  central,  autopropelido.  Irrigação  Localizada:
gotejamento, microaspersão. Manejo racional da irrigação: tensiometria, tanque classe A, curva de retenção de
água no solo. Drenagem dos solos agrícolas: conceito, importância e histórico. Tipos de drenagem. Métodos de
drenagem.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer a importância da agricultura irrigada no cenário social, cultural, econômico, político e ambiental.
-  Reconhecer  os  parâmetros  agrometereológicos  utilizados  na  irrigação  e  a  influência  do  clima  sobre  o

desenvolvimento das plantas.
- Reconhecer a importância histórica da irrigação como técnica responsável pelo aumento da produção.
- Reconhecer a relação da água no sistema solo-planta-atmosfera.
- Aplicar técnicas necessárias a um manejo eficiente da água-solo.
- Conhecer os métodos de irrigação (aspersão, localizada e superfície) utilizados para irrigação de diferentes

culturas.
- Descrever os principais parâmetros quanto à análise da qualidade de água.
- Reconhecer a importância dos fatores climáticos na agricultura irrigada.
- Planejar, manter e avaliar o uso dos sistemas de irrigação.
- Planejar, manter e avaliar o uso dos sistemas de drenagem.
- Determinar pelos diferentes métodos a vazão em cursos de água canais de tubulações.
- Dimensionar tubulações, acessórios e motobombas em projetos de irrigação, em projetos de abastecimento

rural e urbano, utilizando conceitos de perda de carga e vazão.
- Identificar os componentes básicos de um sistema de bombeamento e selecionar os locais mais adequados para

captação de água.
- Descrever os principais parâmetros envolvidos na elaboração de projetos de irrigação.
-  Conhecer os principais  parâmetros envolvidos na recomendação de adubação via  irrigação (fertirrigação),

viabilidade de aplicação e sua interação com o solo.
METODOLOGIA

Aulas teóricas e práticas em sala de aula; trabalhos; apresentação de vídeos; visitas técnicas.
Recursos  didáticos:  revistas;  livros;  cópias  de  materiais  com atividades;  quadro  branco,  pincel,  multimídia;
datashow; projetor; computadores.
AVALIAÇÃO

Realizadas bimestralmente através de provas escritas e atividades práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Importância e desenvolvimento da irrigação no Brasil: Definição; Histórico da irrigação no mundo e no
Brasil; Desafios da agricultura irrigada: da manutenção à expansão das áreas irrigadas; Porque irrigar, quando
irrigar, como irrigar e quanto irrigar.  

2. Bioclimatologia  vegetal:  Principais  fenômenos metereológicos;  Temperatura;  Unidade relativa do ar;
Ventos; Insolação; Evaporação; Transpiração; Evapotranspiração.

3. Irrigação: Conceitos; Importância sócio-econômica; Histórico; Classificação da água do solo; Potencial
total de água no solo: componentes e metodologia de avaliação.
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4. Umidade  do  solo:  Métodos  utilizados  na  medição:  gravimétricos,  tensiométricos,  eletrométricos  e
empíricos; Constante de umidade; Capacidade de campo; Umidade de murchamento; Água disponível no solo;
Densidade do solo; Profundidade da irrigação.

5. Medição de vazão em poços e cursos d’água: Medição direta, método do vertedor triangular retangular,
método do flutuador. Fontes da água para irrigação; Qualidade da água para irrigação.

6. Necessidade de água das culturas: Determinação e estimativa da evapotranspiração; Requerimento de
água para a irrigação; Manejo da irrigação via atmosfera; Controle da irrigação por métodos que utilizam as
variáveis climáticas; Lâmina bruta de irrigação; Frequência da irrigação.

7. Manejo da irrigação via Solo: Curva característica de retenção de água no solo; Controle da irrigação via
tensiometria; Lâmina líquida e lâmina bruta; Frequência de irrigação.

8. Irrigação  por  Aspersão  (Convencional,  Pivô  central,  Linear,  Autopropelido):  Características  e
componentes  dos  principais  sistemas  de  irrigação  por  aspersão;  Planejamento  de  sistemas  de  irrigação  por
aspersão; Estudos da área, do solo, do suprimento de água, do clima, da cultura e da adaptabilidade do sistema de
irrigação; Projeto de Irrigação por Aspersão Convencional; Dimensionamento da rede hidráulica; Operação do
sistema.

9. Avaliação da Irrigação: Ensaios de emissores; Avaliação de campo; Uniformidade de distribuição de
água; Coeficiente de uniformidade; Eficiência de irrigação.

10. Irrigação Localizada: Princípios, características, tipos e componentes dos sistemas de irrigação localiza-
da; Hidráulica dos emissores e planejamento de sistemas de irrigação localizada; Projeto de Irrigação Localizada
(princípios e critérios); Escolha do emissor e seus espaçamentos; Dimensionamento da tubulação, do cabeçal de
controle e do conjunto motobomba.

11. Qualidade da água para irrigação: Análise e amostragem da água para irrigação; Classificação da água
para irrigação; Tecnologia e sistemas de irrigação associados à qualidade da água.

12. Drenagem: Importância, causas e consequências da água no solo.

13. Sistemas de Drenagem, locação, construção e manutenção dos drenos.

14. Captação elevação e aproveitamento de água.

15. Fontes de água.

16. Dimensionamento de mananciais.

17. Bombeamento.

18. Fertirrigação/Quimigação: Definições, objetivos (alvo) e manejo da aplicação; Equipamentos utilizados
para aplicação e monitoramento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de irrigação. 8. ed. Viçosa: UFV, 2006. 625p.
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. Irrigação: princípios e métodos – 3° Edição. 2009.
Editora UFV. 335p.
OLITA, Antônio Fernando Lordelo. 1978. Os métodos de irrigação. São Paulo NOBEL

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CRUCIANI, D. E. A drenagem na agricultura. São Paulo: Nobel, 1985.
DAKER,  Alberto.  Hidraúlica  aplicada  à  agricultura.
RIO DE JANEIRO RJ: Freitas Bastos, 1987
DAKER, A. 1984. Água na agricultura. Vol. 3 – Irrigação e drenagem. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
EMBRAPA. 1988.  Diagnóstico e  prioridades  de  pesquisa em agricultura irrigada:  Região  Centro-oeste.
Brasília: EMBRAPA, Departamento de Estudos e Pesquisas.
REICHARDT,  Klaus.  A  água  em  sistemas  agrícolas.
BARUERI SP: MANOLE, 1990.
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CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

SOCIOLOGIA RURAL 40 40 33,2 4º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

A disciplina  tem  como objetivo  contribuir  para  a  compreensão  do  campo  da  Sociologia  Rural.  Objeto  da
sociologia rural, contexto histórico e principais abordagens. Histórico da questão agrária, agrícola e social no
Brasil. O Estado e as políticas para a agricultura. Movimentos e organizações sociais. Agricultura familiar. Novas
ruralidades e a reconstrução dos espaços rurais. A agroecologia e a (des) construção das políticas da Natureza.
Com base no exame das principais contribuições teóricas e metodológicas, enfatizará o debate sobre a construção
do mundo rural, os processos econômicos, políticos, sociais e culturais que envolvem a globalização dos sistemas
agroalimentares na contemporaneidade.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Compreender o campo da Sociologia Rural como ramo científico.
- Compreender o processo histórico da questão agrária, agrícola e social no Brasil.
- Perceber de forma crítica os processos sociais agrários e a formação da sociedade brasileira: a herança históri-

ca, ocupação regional e as relações sociais de produção.
- Analisar a função do Estado para o desenvolvimento de políticas para a agricultura.
- Perceber de forma crítica como ocorreu a modernização do meio rural brasileiro: transformações na base técni-

ca, econômica, social e cultural.
- Compreender a função dos Movimentos e organizações sociais na luta pelas políticas para a questão agrária.
- Avaliar as implicações da atual dinâmica dos movimentos sociais e de suas organizações nas políticas para a

questão agrária e na construção do mundo rural.
- Avaliar a questão da crise ambiental e as novas perspectivas para o desenvolvimento rural sustentável: multi-

funcionalidade, pluriatividade e agricultura ecológica.
- Compreender a dimensão das relações de gênero no meio rural e suas implicações atuais.
- Refletir sobre a relação política existente entre a humanidade, em condição moderna, e a Natureza.
METODOLOGIA

Percepção da familiaridade da turma com as temáticas propostos para a aula. Realização de aulas expositivas
dialogadas para apresentação das abordagens teóricas e dos conceitos fundacionais da disciplina; Provocação e
orientação  para  a  realização  de  debates  e  a  construção  de  argumentos  fundamentados  sobre  os  problemas
norteadores da Sociologia Rural. Dinâmica de Grupo para promover interação dos alunos e esclarecimentos de
dúvidas, a participação e o interesse pelos temas. Organização de seminários para que sejam efetuados trabalhos
de forma coletiva; Observação a compreensão dos conceitos e possibilitar a crítica por parte dos alunos.

Recursos e Materiais didáticos e pedagógicos: livros, revistas, artigos, periódicos, demais fontes de pesquisa para
realização de leitura e compreensão teórica. Utilização do quadro branco, internet e demais recursos tecnológicos
(datashow,  tablets,  computadores).  Exibição  de  Filmes  e  Documentários  sobre  os  temas  que  do  campo  da
Sociologia Rural.
AVALIAÇÃO
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Considerações para a avaliação da disciplina, a saber: a participação em sala de aula; a elaboração das resenhas e
fichas solicitadas sobre as leituras recomendadas. Além dessas, serão realizada duas atividades formais para nota,
instrumentos necessários para avaliar a compreensão dos aluno (a)s sobre o conteúdo debatido, a cada bimestre.
Nestes  casos,  as  atividades  poderão  ser  divididas  em:  a)  prova  escrita  (redação);  e/ou  b)  elaboração  e
apresentação de seminário temático.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Formação histórica da Sociologia como campo científico; Debate clássico dos paradigmas científicos; A
Sociologia Rural como ramo científico.

2. Histórico da questão agrária, agrícola e social no Brasil: processos, lutas e transformações.

3. A formação da sociedade brasileira.  Cultura, Política e Sociedade.

4. O  processo  de  modernização  no  Brasil.  O  papel  do  Estado.  A  revolução  burguesa  no  Brasil.
Patrimonialismo e a herança histórica de ocupações regionais e das relações de produção.

5. A função  do  Estado  para  o  desenvolvimento  de  políticas  para  a  agricultura  do  Estado  Novo  ao
“Lulismo”.

6. As transformações na base técnica e seus impactos na econômica, sociedade e cultura.

7. Movimentos  e  organizações  sociais.  Conceito.  A importância  destes  elementos  para  a  Cidadania.  O
desenvolvimento das lutas por políticas para o mundo Rural. O papel do MST.

8. A atual dinâmica dos movimentos sociais. A internet e seu impacto na articulação dos movimentos e
organizações sociais.

9. A Globalização. Conceito e implicações. A Sociedade em Rede. Urbanização versus Ruralização.

10. A crise ambiental. Novas perspectivas para o desenvolvimento rural sustentável: multifuncionalidade,
pluriatividade, agricultura ecológica. Conceito e crítica.

11. As relações de gênero no meio rural. Conceituação de Gênero.  O protagonismo das mulheres.
12. As novas  bases  da  filosofia  política  para  pensar  as  relações  entre  a  humanidade,  em sua  condição
moderna, e a Natureza. Conceito de Modernidade. Crítica ao “ecologismo”. Novos rumos para a convivência dos
seres humanos e da natureza.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BELIK, W.; MALUF, R.S. (Org). Abastecimento e segurança alimentar. Campinas: Unicamp, CPDA, 2000.

BRUMER, A. A participação das mulheres na produção familiar agrícola. Workshop “O desenvolvimento de

uma  outra  agricultura:  acesso  à  terra  e  a  meios  de  produção,  a  questão  da  fome  e  a  integração  social”.

Curitiba:1995

FAORO, Raimundo. Os donos do poder. Editora: Globo, 3ª Edição, 2001

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.

GUILHERME VELHO, A Sociedade e agricultura. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

JOLIVET, Marcel. A vocação atual da Sociologia. Estudos, Sociedade e Agricultura, n. 11. 1998.

KAUTSKY, K. A questão agrária: a evolução da agricultura na sociedade capitalista.  São Paulo: Proposta,

1980.

LATOUR, Bruno. Políticas da Natureza. Como fazer ciência na democracia. SP: EDUSC, 2004.

MARTINS, J. S. “A Questão Agrária Brasileira e o Papel do MST," A Reforma Agrária e a Luta do MST, edi-

ção João Pedro Stédile. Petrópolis: Vozes, 1997.

______. (org). Introdução crítica à sociologia rural. São Paulo: Hucitec, 1986.

MAZOYER,  Marcel;  ROUDART,  Laurence.  Historia  das  agriculturas  no  mundo: Do  neolítico  à  crise

contemporânea. São Paulo: UNESP; Brasilia, DF: NEAD. 568p. 2010.
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SABOURIN, Eric.  Sociedades e Organizações Camponesas. Uma Leitura através da Reciprocidade. UFRGS,

Editora. 2011.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel.A emergencia de uma nova ruralidade nas sociedades modernas

avançadas: o "rural" como espaço singular e ator coletivo. Estudos, Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, n.

15, p. 69-129, out, 2000.

______. O lugar dos rurais: o meio rural no Brasil moderno. Sober: 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMIN, S. A questão agrária e o capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1977.

ABRAMOWAY, R.  Paradigmas do capitalismo agrário em questão.  São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas:

Hucitec/ANPOCS, 1992.

_____.Transformações na vida camponesa: o sudoeste do Paraná. Campinas, 1981. Dissertação de Mestrado

- UNICAMP.

ALMEIDA, J; NAVARRO, Z.  Reconstruindo a agricultura: idéias e ideais na perspectiva do desenvolvi-

mento rural sustentável. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.

BRANDENBURG, A, FERREIRA, A. D. (orgs.). Para pensar outra agricultura. Curitiba: UFPR, 1998.

BRANDENBURG, A. A agricultura familiar, ONG’s e desenvolvimento sustentável. Curitiba/PR: Ed, UFPR,

1999.

CANDIDO, Antonio. O caipira em face da civilização urbana. In: Os parceiros do Rio Bonito; Estudo sobre o

caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1964

CARNEIRO, M. J. Ruralidade: novas identidades em construção. XXXV - Congresso da SOBER: 1997.

_____.Camponeses, agricultores e pluriatividade. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1998.

CAVALCANTI,  J.S.B.  Globalização  e  ruralidade.  In______.  WANDERLEY,  Maria  de  Nazareth  Baudel.

(Org.). Globalização e desenvolvimento sustentável: dinâmicas sociais rurais no nordeste brasileiro. São Paulo:

Polis. 2004. p. 17-32.

______.  Teoria  sociológica  e  agricultura:  tendências  e  desafios. In______.  Natureza,  história  e  cultura:

repensando o social. Porto Alegre: Editora da Universidade Sociedade Brasileira de Sociologia, p. 61-67. 1993.

MALUF, R; CARNEIRO, M J. (orgs). Para além da produção. Rio de Janeiro: MAUAD, 2003.

MARTINE, G; GARCIA, R. C. Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: Caetés, 1987.

MARTINE, G. A trajetória da modernização agrícola: a quem beneficia. In: Lua Nova, São Paulo: CEDEC,

1991. n.23.

MARX, K. O 18 brumário e cartas a Kugelmann. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1997

MENDRAS, H. Sociedades camponesas. Rio Janeiro: Zahar, 1978.

MORIN, E. Ciência, cientista e sociedade In: Ciência com consciência. Europa/América: Apartado 8, 1994.

STÉDILE, J. P. (org). A questão agrária hoje. Porto Alegre: UFRGS, 1994.

TEDESCO, J. C. (org). Agricultura familiar: realidades e perspectivas. 2. ed. Passo Fundo: EDIUPF, 1999.

VEIGA, José Eli da. O desenvolvimento agrícola: uma visão histórica. São Paulo: Hucitec, 1991.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Em busca da modernidade social. Uma homenagem a Alexander

V. Chayanov. São Paulo: Unicamp, 1989.

_____. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: TEDESCO, J C (org). Agricultura familiar: realidades

e perspectives. Passo Fundo: EDIUPF, 1999.

______. Olhares sobre o rural brasileiro. Raizes, Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande,
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n. 23, p. 5-35, 2004.

SHANIN, T. A Definição de Camponês: Conceituação e Desconceituações. Estudo CEBRAP 26.

WELCH, Clifford A; MALAGODI, Edgar; CAVALCANTI, Josefa S. B.; WANDERLEY, Maria de Nazareth B.

(Orgs) -  Camponeses Brasileiros.  Leituras e Interpretações Clássicas. UNESP Apresentação à Coleção e

Introdução. São Paulo, NEAD/UNESP 2009.

WOLF, E.  R.  Sociedades Camponesas. Rio  de  Janeiro,  Zahar Editores.  Coleção  História  do Campesinato.

Editora da UNESP. (1970)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

AGROECOLOGIA 30 10 40 33,2 4º

Pré-requisitos Introdução a Agricultura Co-Requisitos

EMENTA

A base epistemológica da agroecologia. Princípios e conceitos da agroecologia. Agroecologia como disciplina
científica multidisciplinar.  Metodologias de estudo de agroecossistemas.  A relação entre  a agroecologia e as
escolas alternativas de agricultura.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Analisar os princípios e conceitos de agroecologia.
-  Pesquisar  e  estudar  práticas  e  metodologias  de  base  agroecológicas  aplicadas  aos  sistemas  de  produção

agrícola.
- Analisar a sustentabilidade da unidade de produção familiar.
- Identificar formas de produção agrícola que sejam sustentáveis.
-  Possibilitar  o  acesso  ao  conhecimento  das  formas  de  produção  agropecuária,  segundo  os  princípios  da

agroecologia.
- Desenvolver a capacidade de aplicar novas técnicas e tecnologias, inclusive em outras habilitações da mesma

área profissional.
- Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas, sem o uso de

agrotóxicos.
- Planejar e acompanhar a colheita e pós-colheita dos produtos agroecologicamente orgânicos.
- Possibilitar condições técnicas para atuar no  processo de produção vegetal a partir do domínio  de bases

tecnológicas, habilidades e competências necessárias ao exercício de suas funções.
-  Desenvolver  competências  relativas  ao  processo  de  gestão  do  agronegócio,  situando  questões  relativas  à

natureza e especificidade do setor.
-  Possibilitar  a  atuação  no  desenvolvimento  de  atividades  de  planejamento  e  exploração  de  projetos  em

agricultura orgânica, sendo capaz de, neste contexto de produção, realizar atividades e operações que tenham
por  base  o  desenvolvimento  de  competências,  tais  como:  elaborar  plano  de  exploração  da  propriedade;
planejar e monitorar o uso dos solos; otimizar os fatores climáticos, do crescimento e desenvolvimento da
planta; planejar e monitorar a propagação e plantio de mudas; implementar programas de manejo de pragas,
doenças e plantas daninhas; elaborar plano de colheita e pós-colheita.

- Identificar fontes poluidoras no sistema de produção agropecuária.
- Entender os princípios e conceitos da agroecologia.
- Reconhecer a Agroecologia como disciplina interdisciplinar.
- Conhecer a agroecologia e as escolas alternativas de agricultura.
METODOLOGIA
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Aulas expositivas dialogadas, com recursos de projeção em tela; aulas práticas; adoção de textos atualizados e
apostilas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido;  disponibilização  de  bibliografia  básica  para  consultas;
atendimento  individual  ou  em  grupos;  disciplinamento  comportamental;  visitas  a  propriedades  de  base
agroecológicas.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, serão realizadas provas escritas, seminários, atividades práticas; assiduidade; comportamento na
sala de aula; participação (interesse/frequência).
BASES TECNOLÓGICAS

1. Apresentação da disciplina e do Plano de Ensino.
2. Conceitos gerais da Agroecologia.
3. Panorama atual da agricultura e conceitos básicos da Agroecologia.
4. Origem da humanidade e da agricultura.
5. Agricultura indígena, negra e do imigrante no Brasil.
6. Contextualização histórica dos sistemas agrários.
7. Estrutura fundiária no Brasil.
8. A modernização da agricultura e suas consequências.
9. Agricultura alternativa, agroecológica e sustentabilidade.
10. Agricultura biodinâmica, permacultura, regenerativa, orgânica, etc.
11. Ecossistemas florestais.
12. Interação entre espécies.
13. Sistema de integração lavoura pecuária.
14. Manejo ecológico de pastagens.
15.  As bases da agricultura orgânica.
16. Lei de Mendel.
17. Revolução Verde.
18. Húmus, compostagem e adubação verde.
19. Solo:  Formação,  complexo  coloidal,  características  físicas,  químicas  e  complexos,  aptidão  cultural,
horizontes e classificação do solo.
20. Estrutura do solo.
21. Sistemas de cultivo.
22. Erosão.
23. Conservação do solo.
24. Fertilidade do solo: Conceito, avaliação, acidez, salinidade e análise do solo.
25. Nutrientes:  Conceito,  função,  critérios  de  essencialidade,  classificação,  sintomas  de  deficiência  e
toxidez, trofobiose e análise foliar.
26. Agricultura Orgânica: Conceito, sistemas orgânicos.
27. Fertilizantes orgânicos: Origem.
28. Legislação e aplicação de normas (procedimentos e comercialização).
29. Certificação do Sistema Orgânico.
30. Ecossistemas e Agroecossistemas.
31. Princípios ecológicos na agricultura.
32. Modelos alternativos de agricultura: Orgânica, biodinâmica, natural, ecológica e permacultura.
33. Importância econômica e alimentar das hortaliças.
34. Valor nutritivo das hortaliças.
35. O clima e a produção de hortaliças.
36. Tipos de solos para hortas.
37. Classificação das hortas.
38. Classificação botânica e comercial das hortaliças.
39. Variedades e cultivares.
40. Como produzir mudas de hortaliças.
41. Como instalar uma horta.
42. Como e quando colher.
43. Cultivo agroecológico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BURG. I. C; MAYER, P. H. Prevenção e controles de pragas e doenças. Francisco Beltrão, 1998.
GLIESSMAN, S. R.  Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre, UFRGS,

2000.
KIEHL, E. J. Fertilizantes Orgânicos. São Paulo. Ceres, 1985.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALTERE, M.  Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Trad. Eli Lino de Jesus e
Patrícia Vaz. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2002. 592 p.

CAPORAL,  F.  R.  e  COSTABEBER,  J.  A.  Agroecologia:  alguns  conceitos  e  princípios. Brasília:
MDA/SAF/DATER-IICA, 2004.

ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara-Koogan S. A., 1988.
PAULUS, G. (Coord.). Agroecologia aplicada: práticas e métodos para uma agricultura de base ecológica.

Porto Alegre: EMATER/RS, 2000.
PETTERSON, B. D. Agricultura biodinâmica. São Paulo: Nobel, 1983.
PINHEIRO, S.; NASR, N. Y.; LUZ, D.  A agricultura ecológica e a máfia dos agrotóxicos no Brasil. Porto

Alegre, 1993.
PRIMAVESI, A. M. Agricultura sustentável – manual do produtor rural. São Paulo: Nobel, 1992. 142 p.
PRIMAVESI, A. M. Agroecologia: ecosfera, tecnosfera e agricultura. São Paulo: Nobel, 1997.
PRIMAVESI, A. M. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Nobel, 1985.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 30 10 40 33,2 4º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Conservação de alimentos de origem animal e vegetal.  Tecnologia do leite: aspectos de qualidade e análises
físico-químicas. Conservação e industrialização: queijos, manteiga e fermentados. Tecnologia da carne: carnes de
suínos,  bovinos e aves;  normas de abate;  conservação;  e  processamento dos produtos e  subprodutos.  Ovos:
classificação  e  conservação.  Processamento  de  frutas  e  hortaliças.  Processamento  térmico  e  fermentação  de
vegetais. Produtos industrializados. Embalagem de produtos.

COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Planejar a colheita e a pós-colheita para a produção industrial.
- Interpretar as modificações físico-químicas e microbiológicas na produção de alimentos.
- Aplicar programas de higiene, limpeza e sanitização na produção agroindustrial.
- Executar o procedimento de recebimento, pré-preparo, conservação, embalagem e armazenamento da matéria-

prima e de produtos acabados.
- Aplicar tecnologias de processamento da matéria-prima para obtenção dos produtos agroindustriais.
- Reconhecer os impactos ambientais provocados pela indústria de alimentos.
- Reconhecer as normas e a legislação aplicáveis à transformação de alimentos.
- Indicar a procedência e características da matéria-prima.
- Elaborar um plano de colheita de acordo com a necessidade de processamento da indústria.
- Selecionar a matéria-prima para agroindústria.
- Citar as propriedades físico-químicas dos alimentos.
- Reconhecer os micro-organismos presentes nos alimentos.
- Classificar a matéria-prima.
- Utilizar técnicas de pré-limpeza da matéria-prima.
- Realizar as etapas de processamento desde a obtenção da matéria-prima até o produto acabado.
- Operar adequadamente os equipamentos na transformação de alimentos.
METODOLOGIA

Aulas  expositivas  dialogadas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido.  Aulas  práticas.  Visitas  técnicas  às
agroindústrias para demonstração prática do beneficiamento dos alimentos de origem animal e vegetal e colocar
os discentes em contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos Didáticos: livros; cópias de atividades; quadro branco; multimídia; data show; computadores.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente,  serão  realizadas  atividades  avaliativas  através  de  provas  escritas,  seminários,  atividades
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práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Fundamentos da tecnologia de alimentos e nutrição: Organização de cadeias produtivas; Importância do
desenvolvimento da tecnologia de alimentos.

2. Métodos  de  conservação  de  alimentos:  Processos  auxiliares;  Conservação  pelo  uso  do  calor:
pasteurização, tindalização, branqueamento, apertização, esterilização, desidratação e secagem; Conservação pelo
uso do frio: resfriamento e congelamento.

3. Matéria-prima: Conceito; Origem; Importância; Seleção; Classificação; Utilização na indústria.

4. Química dos alimentos: Conceito; Definição dos componentes alimentares; Composição química dos
alimentos;  Função  dos  componentes  químicos  na  transformação  de  alimentos;  Reologia;  Alterações  das
características físico-químicas dos alimentos.

5. Microbiologia de alimentos: Morfologia; Fisiologia; Citologia de bactérias, leveduras e fungos; Fatores
que  regulam  o  crescimento  dos  microorganismos;  Importância  e  utilização  dos  micro-organismos  na
agroindústria; Deteriorização dos alimentos.

6. Higienização: Conceitos; Fundamentos; Materiais utilizados na higienização; Métodos de higienização;
Relação higiene e qualidade; Educação sanitária; Contaminações alimentares.

7. Controle de qualidade: Segurança alimentar; 5S; BPF e APPCC.

8. Tecnologia  do  leite:  Composição;  Obtenção  higiênica;  Qualidade  físico-química  e  fraudes;
Processamento, armazenagem e transporte; Produção de queijo, iogurte e manteiga.

9. Tecnologia da carne: Fundamentos da tecnologia da carne; Estrutura da carne; Constituintes básicos da
carne;  Processamento,  armazenagem e  transporte;  Conversão  de  músculos  em carne;  Fatores  pré-abate  que
afetam a qualidade da carne; Características físicas, anatômicas e organoléticas das carnes.

10. Classificação, conservação e processamento de produtos de origem vegetal.

11. Conservação, embalagem e armazenamento: Conceito; Origem; Importância; Classificação; Métodos;
Aditivos; Embalagem.

12. Processamento de produtos agroindustriais: Operações unitárias; Fluxograma de fabricação dos produtos
agroindustrial.

13. Características das matérias-primas vegetais.

14. Recepção da matéria prima vegetal, limpeza, seleção e controle de qualidade.
 

15. Produtos industrializados e embalagens utilizadas.

16. Aproveitamento de resíduos.

17. Normas  e  legislação:  Conceito;  As  normas  na  transformação  de  alimentos;  Legislação  alimentar;
Legislação ambiental; Segurança do trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEHMER, M. L. A. Como Aproveitar Bem o Leite no Sitio ou Chácara. São Paulo: Nobel. 1910.
BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. Química do processamento de alimentos, 2 ed. São Paulo: Varela, 1992.
CAMARGO, R. [editor]. Tecnologia dos Produtos Agropecuários. São Paulo: Editora Nobel, 1984. 298p.
CHITARRA, M.I. Processamento mínimo de frutos e hortaliças. Textos Acadêmicos. Universidade Federal de
lavras. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e extensão. Lavras – MG. 1999.
CHITARRA,  M.I.F.  Tecnologia  e  qualidade  pós-colheita  de  frutos  e  hortaliças. Textos  Acadêmicos.
Universidade Federal de lavras. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e extensão. Lavras – MG. 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CRUESS, W.V. Produtos industriais de frutas e hortaliças. São Paulo. Edgard Blucher, 1973. 2 v.
FERREIRA,  C.  L.  L.  F.  Produtos  Lácteos  Fermentados: aspetos  bioquímicos  e  tecnológicos.  Caderno
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Didático, Viçosa: Editora UFV, n. 43, 2001.
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. 7ª edição. São Paulo: Nobel, 1984.
GOMIDE, L. A. M.; RAMOS, E. M.; FONTES, P. R. Tecnologia de Abate e Tipificação de Carcaças. Viçosa:
Editora UFV. 2006.
MIDIO, A. F.; MARTINS. D. I. Toxicologia de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela. 2000. 295p.
OETTERER, M.; REGITANO-d´ARCE, M.A.B. & SPOTO, M.H.F. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de
Alimentos. Ed. Manole, Barueri, SP., 2006.
PARDI, M. C., SANTOS, I. C. SOUZA, E. P., PARDI, H. S.  Ciência Higiene e Tecnologia da Carne. v. 1
Goiânia: Editora da UFG. 1996.
SILVA JUNIOR, E. A. Manual de Controle Higiênico-Sanitário em Alimentos. São Paulo: Livraria Varela.
1995. 470p.
SILVA,  C.  A.  B.,  FERNANDES, A.  R.  [ed]  Projetos  de  Empreendimentos  Agroindustriais: Produtos  de
Origem Animal. Viçosa: Editora UFV, v. 1. 2003.
SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela. 2000. 227p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Desenvolvimento Educacional

_________________________________________                                                         ________________________________________________
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

FRUTICULTURA 60 20 80 66,4 4º

Pré-requisitos Introdução a Agricultura Co-Requisitos

EMENTA

Reconhecer  a  fruticultura  como  atividade  agrícola  de  importância  socioeconômica.  Conhecer  os  aspectos
climáticos  como um fator  determinante  para  a  exploração  da  atividade  frutícola.  Planejar  a  implantação  de
pomares. Reconhecer os principais métodos de propagação de plantas frutíferas e práticas de adubação e  manejo
de pomares. Executar os tipos principais de podas em frutíferas. Conhecer os aspectos técnicos de cultivo das
principais fruteiras de clima tropical e subtropical. Reconhecer aspectos gerais de colheita e pós-colheita.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Oferecer ao egresso a capacitação técnica (teoria e prática) para a identificação das características de produção
vegetal e agro econômicas das fruteiras com potencial regional, bem como nacional.

- Fazer e desenvolver o planejamento agrícola de pomar comercial com potencial para a região, em benefício do
crescimento frutícola regional.

- Possibilitar a caracterização, reconhecimento e aplicação de tecnologias adequadas na implantação, manejo e
exploração econômica de pomares comerciais.

-  A compreensão  dos  processos  fisiológicos  para  utilizá-los  com  instrumentos  de  manejo  em  relação  ao
ambiente,  o  conhecimento  de  técnicas  de  produção  (implantação,  manejo,  colheita,  pré-colheita  e
comercialização) de cada cultura estudada.

-  Planejar,  organizar  e  monitorar  a  exploração  e  manejo  do  solo  de  acordo  com  suas  características,  as
alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas,
a propagação em cultivos abertos e protegidos em viveiros e em casas de vegetação, a produção de mudas
(viveiros) e sementes.

- Identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta,
planejando ações referentes aos tratos culturais.

- Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
- Planejar e acompanhar a colheita e pós-colheita.
- Possibilitar ao aluno condições técnicas para atuar no processo de produção vegetal a partir do domínio de

bases tecnológicas, habilidades e competências necessárias ao exercício de suas funções.
- Possibilitar uma formação profissional articulada às mudanças do mundo do trabalho, a partir de um currículo

de estrutura flexível e em constante redirecionamento, com a possibilidade de saídas em nível de qualificação
técnica e itinerários de formação pertinentes com a necessidade da região.

-  Desenvolver  competências  relativas  ao  processo  de  gestão  do  agronegócio,  situando  questões  relativas  à
natureza e especificidade do setor.

- Promover uma educação técnico-profissional na perspectiva de uma formação integral, abrangendo não apenas
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a dimensão técnica, mas a valorativa, a política e a estética.
-  Possibilitar  a  atuação  no  desenvolvimento  de  atividades  de  planejamento  e  exploração  de  projetos  de

Fruticultura, sendo capaz de, neste contexto de produção, realizar atividades e operações que tenham por base
o  desenvolvimento  de  competências,  tais  como:  elaborar  plano  de  exploração  da  propriedade;  planejar  e
monitorar  o  uso  dos  solos;  otimizar  os  fatores  climáticos,  do  crescimento  e  desenvolvimento  da  planta;
planejar e monitorar a propagação e plantio de mudas; implementar programas de manejo de pragas, doenças e
plantas daninhas; elaborar plano de colheita e pós-colheita.

METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, com recursos de projeção em tela; aulas práticas; adoção de textos atualizados e
apostilas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido;  disponibilização  de  bibliografia  básica  para  consultas;
atendimento  individual  ou  em  grupos;  disciplinamento  comportamental;  visitas  técnicas  a  propriedades
frutícolas.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, através de Relatório de aulas práticas e/ou viagens técnico-pedagógicas; Participação (interesse/
frequência)  do  aluno  nas  aulas;  Atividades  escolares  em  grupo;  Trabalhos  individuais  teóricos;  Trabalhos
individuais práticos; Assiduidade; Comportamento na sala de aula.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Apresentação: Apresentação da disciplina e do plano de ensino.

2. Introdução: Conceitos gerais da fruticultura.

3. Valor alimentar, social e econômico.

4. Fatores ecológicos: Edáficos e climáticos.

5. Divisão das fruteiras.

6. Atividade frutícola no mercado agrícola como geradora de renda.

7. O mercado de frutas: Mundial e nacional.

8. Fruticultura em Belo Jardim e região: Potencialidades regionais.

9. O consumidor.

10. Propagação de frutíferas: Propagação sexuada; Propagação assexuada ou vegetativa.

11. Viveiros.

12.  Porta enxertos.

13. Reprodução e frutificação de plantas frutíferas: Fatores internos que influenciam na frutificação e fatores
externos que influenciam na frutificação.

14. Planejamento e instalação de um pomar: Estudo mercadológico; Finalidade da produção; Infraestrutura
regional para a produção; Tipos de pomares e tecnologias empregadas na sua exploração.

15. Fatores econômicos e físicos relacionados à instalação de pomares: Localização; Aspectos climáticos;
Preparo do solo, correção da acidez e adubação; Microclimas regionais; Mudas frutíferas; Época de plantio e
replantio.

16. Dimensionamento da colheita.

17. Cuidados na colheita, no transporte e na estocagem de frutos.

18. Beneficiamento e frigoconservação de frutos tropicais.

19. Condução e manejo de fruteiras tropicais.

20. Análise econômica.
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21. Manejo e condução do pomar: Manejo do solo; Manejo de plantas em formação e manejo de plantas em
produção.

22. Aspectos fitossanitários para pomares: Controle de doenças; Controle de pragas; Controle de espécies
invasoras (ervas daninhas); Métodos preventivos e manejo fitossanitário de pomar.

23. Podas  das  plantas  frutíferas:  Princípios  fisiológicos  relacionados  com  a  poda;  Princípios  gerais  e
objetivos da poda.

24. Tipos de poda: Formação; Frutificação; Limpeza e renovação.

25. Fruticultura  Especial:  Histórico;  Importância  econômica,  social  e  alimentar;  Botânica;  Biologia;
Variedades; Clima e solo;  Propagação e formação; Calagem e adubação; Tratos culturais;  Pragas e doenças;
Colheita e comercialização.

26. Frutíferas tropicais: Abacaxizeiro;  Aceroleira; Bananeira; Cajueiro;  Coqueiro; Goiabeira; Gravioleira;
Mamoeiro; Mangueira; Maracujazeiro.

27. Frutíferas sub-tropicais: Abacateiro; Citros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTRO, P. R. de C. & VIEIRA, E. L.  Aplicações de reguladores vegetais na agricultura tropical. Guaíba:
Agropecuária, 2001. 132p.

FACHINELLO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACTCHIGAL, J. C.; KERSTEN, E. & FORTES, G. R.
de L. Propagação de plantas de clima temperado. Pelotas: UFPEL, 1994. 179p.

FACHINELLO, J. C.; NACTCHIGAL, J. C. & KERSTEN, E. Fruticultura: fundamentos e  práticas. Pelotas:
Editorial UFPEL, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, E. J. A cultura da banana: aspectos socieconômicos e agroindustriais. Brasília: SPI/Cruz das Almas:
Embrapa-CNPMF, 1999. 585p.

BRUCKNER,  C.  H.  &  PICANÇO,  M.  C.  (ed.)  Maracujá:  tecnologia  de  produção,  pós-colheita,
agroindústria e mercado. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2001. 472p.

CUNHA, G. A. PINTO da; CABRAL, J. R. S. & SOUZA, L. F. de (eds.) O abacaxizeiro: cultivo, indústria e
economia. Brasília: Embrapa-SPI, 1999.480p.

FERREIRA, J. M.S.;  WARWICK, D. R. N. & SIQUEIRA, L. A. (eds.)  A cultura do coqueiro no Brasil.
Brasília: Embrapa-SPI; Aracajú: Embrapa-CPATC, 1997. 292p.

GENU, P. J. de C. & PINTO, A. C. de Q. A cultura da mangueira. Brasília: Embrapa Informação tecnológica.
2002. 454p.

JÚNIOR, D. M.;  NEGRI,  J.  D.;  PIO,  R.  M. & JÚNIOR, J.  P.  Citros. Campinas:  Instituto Agronômico  de
Campinas e FUNDAG, 2005. 929p.

MARTINS, D. dos S. & COSTA, A. de F. da S. A cultura do mamoeiro. Tecnologias de Produção. Vitória-ES:
Incaper, 2003. 497p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Desenvolvimento Educacional

_________________________________________                                                          ________________________________________________
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2014

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

SILVICULTURA 30 10 40 33,2 4º

Pré-requisitos Introdução a Agricultura Co-Requisitos

EMENTA

Conceito  de  Silvicultura.  Importância  da  Silvicultura  e  do  Desenvolvimento  Florestal  Sustentável.  Código
Florestal Brasileiro (conhecimentos e suas aplicações). Distinguir e caracterizar diferentes essências florestais
nativas e reconhecer a importância das mesmas no aspecto econômico e conservacionista. Implantação florestal e
seu manejo. Regeneração e reforma florestal. Técnicas florestais das principais culturas florestais da região.

COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer a Silvicultura como atividade agrícola de importância socioeconômica na agropecuária;
- Analisar os fatores econômicos e sociais que influenciam a atividade;
- Conhecer os aspectos climáticos como um fator determinante para a exploração silvícola;
- Reconhecer os aspectos técnicos de cultivo das principais espécies de árvores nativas exóticas e não exóticas da

região;
- Reconhecer os procedimentos técnicos e científicos para a instalação de áreas florestais;
- Descrever e executar  os procedimentos necessários à instalação de viveiros destinados à multiplicação de

espécies florestais e ornamentais.
- Identificar espécies florestais nativas e ornamentais indicadas para o plantio  e regeneração de florestas e seus

respectivos manejos.
METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, com recursos de projeção em tela; aulas práticas; adoção de textos atualizados e
apostilas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido;  disponibilização  de  bibliografia  básica  para  consultas;
atendimento  individual  ou  em  grupos;  disciplinamento  comportamental;  visitas  a  propriedades  de  base
agroflorestal.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, serão realizadas provas escritas, seminários, atividades práticas; assiduidade; comportamento na
sala de aula; participação (interesse/frequência).

BASES TECNOLÓGICAS

1. Conceitos básicos de Silvicultura.

2. Importância econômica, social e ecológica de florestas.
3. Desenvolvimento Florestal Sustentável.
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4. Situação Florestal do Brasil e de Pernambuco.
5. Sementes  Florestais:  Estrutura  e  maturação  das  sementes;  Germinação  e  dormência  de  sementes;
Árvores matrizes: características; Colheita de sementes: época e métodos; Beneficiamento de sementes: extração
e limpeza; Armazenamento de sementes florestais; Análise de sementes florestais.
6. Viveiros Florestais e Produção de Mudas: Definição e tipos; Instalação de viveiros; Escolha do local:
fatores influentes; Divisão do espaço físico; Dimensionamento do viveiro; Construções do viveiro.
7. Produção de mudas:  Canteiros e sementeiras;  Recipientes para mudas; Semeadura; Cuidados após a
semeadura; Repicagem de mudas; Adubação; Micorrizas em produção de mudas; Poda; Pragas e doenças dos
viveiros; Controle de insetos em viveiros.
8. Código Florestal Brasileiro: Conhecimento e suas aplicações: lei 4771/65 – Código Florestal Brasileiro.
9. Implantação  Florestal:  Introdução:  objetivos  da  formação  de  florestas;  Preparo  da  área;  Plantio  de
espécies nativas e exóticas; Tratos culturais; Replantio de florestas.
10. Manejo de Florestas Cultivadas: Introdução; Desmama (desrama); Desbaste; Resinagem; Produção de
óleo essencial; Idade do corte; Florestas de preservação.
11. Colheita Florestal: Introdução; Fatores que influenciam os sistemas de colheita; Sistemas de colheita;
Fases da colheita e equipamentos em uso; Aproveitamento dos resíduos para fins energéticos.
12. Regeneração  e  Reforma  Florestal:  Regeneração:  condução  da  brotação;  Interplantio;  Adensamento;
Reforma Florestal.
13. Incêndios Florestais: Introdução; Causas e efeitos dos incêndios; Tipos de incêndios florestais; Fatores
de  intervenção  na  propagação  de  um  incêndio  florestal;  Combustíveis  florestais;  Métodos  clássicos  para
previsões de incêndios florestais; Organização mínima; Combate; Plano de ataque.
14. Dendrometria:  Medições  em  árvores  individuais:  introdução;  Objetivos  comerciais;  Objetivos  de
ordenamento; Objetivos de pesquisas; Tipos de medidas: medida indireta; Medida direta; Medida estimativa;
Sistemas de medidas; tipos de erro.
15. Idade  das  árvores  e  dos  povoamentos:  Idade  das  árvores;  Observação;  Contagem  do  número  de
verticilos; Anéis de crescimento; Métodos de análise do tronco; Idade dos povoamentos; Idade média.
16. Técnicas silviculturais: Anelamento; Perfurações; Envenenamento; Corte direto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIAR, I.  B.; PINÃ-RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOLIA, M. B.  Sementes Florestais tropicais: aspectos
ecológicos na produção de sementes. Brasília: ABRATES. 1993. 350 p.

CARNEIRO, J. G. A.  Produção e controle de qualidade de mudas em viveiros florestais.  Curitiba: UFPR-
FUPEF. 1995. 451 p. NEVES, A. R. A educação florestal. Viçosa: UFV. 1995.

PINÃ-RODRIGUES, F. C. M. Manual de análise de sementes florestais. São Paulo: Fundação Cargil, 1988. 111
p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MEDEIROS, A. C. Dormência em sementes de espécies arbóreas. Curso de manejo de sementes florestais
da Mata Atlântica. Embrapa/FURB. Blumenau, 2000.

RIBEIRO, N.;  SITOE, A. A.;  GUEDES, B. S.;  STAISS, C.  Manual de silvicultura tropical. Universidade
Eduardo Mondiane. Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Maputo, 2002. 125 p.

SCHORN, L. A.; FORMENTO, S.  Silvicultura II. Produção de mudas florestais. Universidade Regional de
Blumenau. Centro de Ciências Tecnológicas. Departamento de Engenharia Florestal. Blumenau, 2003.

YAMAZOE, G.; VILAS BOAS, O.  Manual de pequenos viveiros florestais. São Paulo: Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo – Instituto Florestal. 2003.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE
                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

ZOOTECNIA I 80 40 120 99,67 2º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Importância  da  avicultura,  coturnicultura  e  apicultura  no  Brasil  e  no  mundo.  Realidade  nacional  e  suas
perspectivas  na  criação  de  aves  e  abelhas.  Raças  de  aves  e  suas  origens.  Avicultura  industrial  e  caipira.
Instalações e equipamentos para avicultura, coturnicultura e apicultura. Manejo na criação dos frangos de corte,
poedeiras comerciais, matrizes pesadas e codornas.  Alimentação dos frangos de corte, poedeiras comerciais,
matrizes pesadas e codornas. Manejo no incubatório das aves. Manejo sanitário da criação de aves e codornas.
Cálculos de rações para aves e codornas. Biologia das abelhas. Abelhas solitárias e sociais. Abelhas sem ferrão e
com ferrão. Principais raças de abelhas. Localização do apiário. Povoamento do Apiário: captura de enxames
fixos e divisão artificial. Técnicas de manejo apícola (revisão, distribuição de caixilhos; enxameação, pilhagem,
união  e  divisão  de  enxames).  Transporte  de  colmeias  e  alimentação  artificial.  Produtos  das  abelhas  e  seu
aproveitamento  pelo  homem.  Flora  apícola.  Produção,  extração  e  análise  do  mel.  Produção  e  extração  da
própolis, do pólen, da cera e da geleia real. Produção, banco e introdução de rainhas. Extração do veneno das
abelhas.  Inimigos  e  doenças  das  abelhas.  Planejamento,  gerenciamento  e  legislação  da  atividade  avícola  e
apícola.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Avaliar a importância socioeconômica da avicultura, coturnicultura e apicultura na região.
- Orientar adequadamente os tipos de instalações para avicultura, coturnicultura e apicultura.
- Escolher equipamentos e materiais adequados para avicultura, coturnicultura e apicultura.
- Orientar as técnicas de controle sanitário da avicultura, coturnicultura e apicultura.
- Identificar as principais linhagens avícolas, justificando a viabilidade econômica de acordo com a região.
- Localizar e orientar a montagem de uma criação avícola e apícola.
- Escolher o sistema de criação mais econômico e produtivo de aves.
- Planejar, executar e orientar o manejo adequado desde a chegada das aves até o fim do ciclo produtivo do lote.
- Realizar e controlar a limpeza e desinfecção dos galpões e equipamentos avícolas.
- Identificar as características anatômicas e fisiológicas das aves de corte e postura, e das abelhas para se obter

uma maior produtividade.
- Formular, preparar e identificar ração balanceada para suprir as necessidades nutricionais das aves de postura,

corte e matrizes pesadas.
- Controlar, diagnosticar e orientar o tratamento das principais doenças nas aves de postura, corte e matrizes

pesadas.
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- Planejar, executar, avaliar e controlar o projeto de avicultura, coturnicultura e apicultura.
- Executar os projetos zootécnicos respeitando o ecossistema e os seus impactos ambientais.
METODOLOGIA

Aulas  expositivas  dialogadas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido.  Aulas  práticas  dos  conteúdos
trabalhados nas aulas teóricas; Visitas técnicas à propriedades produtoras de aves de corte e postura, codornas e
abelhas para demonstração prática do manejo com os animais e colocar os discentes em contato com a realidade
do mercado de trabalho.
Recursos didáticos: livros; cópias de atividades; quadro branco; multimídia e outros recursos tecnológicos – data
show, computadores.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente, serão realizados provas escritas, seminários e atividades práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Introdução: evolução da avicultura e apicultura.

2. Histórico da avicultura e apicultura no Brasil.

3. A importância socioeconômica da avicultura e da apicultura.

4. As condições principais para criação de aves e abelhas.

5. Levantamento do mercado consumidor para criação de aves e abelhas.

6. Sistema de criação: avicultura industrial e avicultura caipira.

7. Instalações, equipamento e materiais avícolas e apícolas.

8. Plantel  avícola:  Linhagens  de  corte  e  postura;  Raças;  Cruzamentos  avícolas;  Marcas  comerciais  de
híbridos  avícolas;  Índices  produtivos;  Matrizes  de  corte;  Matrizes  de postura  de  ovos  brancos;  Matrizes  de
postura de ovos de cor; Frangos de corte; Poedeiras comerciais de ovos brancos; Poedeiras comerciais de ovos de
cor.

9. Normas  de  arraçoamento:  Fornecimento  de  água;  Manejo  alimentar  nas  diversas  fases  de  criação;
Ambiência; Comportamento animal; Importância do controle no arraçoamento.

10. Manejo  geral  utilizado  na  criação  das  aves  e  das  codornas:  Biossegurança  da  granja;  Limpeza  e
desinfecção dos galpões, e equipamentos avícolas; Preparação do galpão para o recebimento das aves e codornas;
Controle de qualidade dos frangos de corte, poedeiras comerciais, matrizes pesadas e codornas; Manejo no dia da
chegada  das  aves;  Manejo  na  fase  inicial  dos  frangos  de  corte,  poedeiras  comerciais,  matrizes  pesadas  e
codornas;  Manejo  na  fase  de  crescimento  dos  frangos  de  corte,  poedeiras  comerciais,  matrizes  pesadas  e
codornas; Manejo na fase de acabamento dos frangos de corte e das codornas para o abate; Criação de aves e
codornas para a produção de ovos para consumo; Criação de matrizes pesadas e codornas para a produção de
ovos férteis; Manejo na retirada dos frangos de corte e das codornas para o abate; Incubação artificial de ovos
férteis; Efeito da luz artificial e natural na produção de ovos.
11. Alimentos e alimentação: Anatomia e fisiologia das aves e codornas; Alimentos utilizados para as aves e
codornas;  Formas e  tipos  de rações  usadas  na avicultura  e  coturnicultura;  Exigências nutricionais  das aves;
Formulação e balanceamento das rações para aves e codornas nas diversas fases de criação; Processamento de
ração e controle de qualidade dos ingredientes e das rações.

12. A formação  e  importância  alimentar  do  ovo:  Sistema  reprodutivo  das  aves  e  a  formação  do  ovo;
Constituintes e proporções no ovo; Valor biológico do ovo; Crenças e costumes alimentares.

13. Anatomia e morfologia das abelhas.

14. Espécies das abelhas.

15. Ciclo de evolutivo, organização social e divisão do trabalho na colmeia.

16. Levantamento do mercado consumidor: Produção de mel, geleia real, cera, própolis, pólen e apitoxina.

17. Localização, implantação e manejo geral dos apiários.
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18. Manejo adotado num apiário:  Produção dos seus diversos produtos (mel,  geleia  real,  cera,  própolis,
pólen e apitoxina).

19. Planejamento  e  controle  zootécnico:  Controle  da  produção  avícola  e  apícola,  processamento  e
conservação dos produtos avícolas e apícolas; Custos de produção de uma avicultura e de uma apicultura.

20. Impacto ambiental da avicultura e apicultura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBINO, Luiz Fernando Teixeira. Criação de codornas para produção de ovos e carne. Editora: APRENDA
FÁCIL, 2003.
MALAVAZZI, Gilberto. Avicultura: manual prático. Editora: NOBEL, 1999.
COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Juliana Silva.  Manual prático de criação de abelhas. Editora:
APRENDA FÁCIL, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBINO, Luiz Fernando Teixeira; NERY, Lídson Ramos; VARGAS JÚNIOR, José Geraldo de; SILVA, José
Humberto Vilar da.  Criação de frango galinha caipira: avicultura alternativa. 3 ed. Editora:  APRENDA
FÁCIL, 2010.
ALVES, Eldar Rodrigues. Aves de raça pura: galinhas, faisões e aquáticos. Editora: CINCO CONTINENTES,
2008.
COTTA, Tadeu. Alimentação de aves. Editora: APRENDA FÁCIL, 2003.
MACARI, Marcos; FURLAN, Renato Luís; GONZALES, Elisabeth. Fisiologia aviária aplicada a frangos de
corte. Editora: Ed. da UNESP, 1994.
WIESE, Helmuth. Apicultura: novos tempos. 2 ed. Editora: AGROLIVROS, 2005.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

ZOOTECNIA II 80 40 120 99,67 3º

Pré-requisitos Co-Requisitos

EMENTA

Importância da suinocultura, ovinocultura e caprinocultura. Realidade nacional e suas perspectivas na criação de
animais de médio porte. Manejo de suínos, caprinos e ovinos. Sistema de criação de animais de médio porte.
Sistema de produção de animais de médio porte. Eficiência reprodutiva de suínos, caprinos e ovinos. Estudo das
raças nacionais e exóticas de suínos, caprinos e ovinos. Melhoramento genético aplicado aos animais de médio
porte.  Cruzamento de animais de  suínos,  caprinos e  ovinos.  Estudo de carcaça  de animais  de médio  porte.
Produção de pequenos ruminantes. Planejamento na criação de suínos, caprinos e ovinos. Inseminação artificial
aplicada a animais de médio porte. Sincronização de cio em suínos, caprinos e ovinos. Manejo reprodutivo de
suínos,  caprinos  e  ovinos.  Tecnologia  reprodutiva  aplicada  a  criação  de animais  de  médio  porte.  Sanidade.
Animais precoces. Cálculos de rações.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Reconhecer a importância da suíno e da ovinocultura nos aspectos produtivos/sociais e econômicos.
- Identificar os termos técnicos das espécies de interesse econômico.
- Identificar as regiões, categorias, tipos de pelagens e s defeitos do exterior dos animais.
- Identificar as principais raças viáveis para a região em função da bioclimatologia.
- Identificar os diferentes sistemas de criação.
- Orientar e realizar o manejo a criação.
- Identificar as características anatômicas e fisiológicas do sistema reprodutor do suíno, caprino e ovino.
- Orientar, controlar e avaliar os programas de reprodução suína e ovino-caprina.
- Reconhecer métodos de melhoramento genético.
- Identificar as características anatômicas e fisiológicas do sistema digestório do suíno, caprino e ovino.
- Elaborar programa de alimentação e nutrição animal de acordo com as diferentes fases da produção suína e

ovino-caprina.
- Programar e orientar os métodos de conservação dos alimentos.
- Avaliar o desempenho animal.
- Identificar as principais doenças infecto-contagiosas, endo e ectoparasitárias.
- Orientar e acompanhar programas profiláticos, higiênicos e sanitários.
-  Planejar,  orientar  e  monitorar  o  projeto  da  suinocultura  e  caprino-ovinocultura  de  acordo  com normas  e

legislação pertinente.
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METODOLOGIA

Aulas  expositivas  dialogadas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido.  Aulas  práticas.  Visitas  técnicas  à
propriedades produtoras de suínos, caprinos e ovinos para demonstração prática do manejo com os animais e
para colocar os discentes em contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos Didáticos: livros; cópias de atividades; quadro branco; multimídia; data show; computadores.
AVALIAÇÃO

Bimestralmente,  serão  realizadas  atividades  avaliativas  através  de  provas  escritas,  seminários,  atividades
práticas.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Ovino-caprinocultura e suinocultura: conceito; objetivos; importância; nomenclatura zootécnica; regiões,
categorias, tipos e pelagens e os defeitos do exterior dos animais; relação raça-bioclimatologia.

2. Sistema de criação: conceitos; tipos; sistemas; vantagens; desvantagens.

3. Controle  zootécnico  da criação: conceito;  importância;  métodos;  parâmetros que definem o início e
término da fase de criação; sistema de identificação dos animais.

4. Normas  e  arraçoamento:  fornecimento  de  água;  manejo  das  diversas  fases  de  criação;  ambiência;
comportamento animal; importância do controle.

5. Desinfetantes: conceitos; importância; tipos; funções; normas e técnicas de uso; preparo de soluções
procedimentos  de  limpeza  das  instalações  e  equipamentos;  medicamentos  –  conceito,  classificação,  vias  de
aplicação conservação e validade.

6. Procedimentos necessários à vida em criatórios.

7. Reprodução animal: conceito; fases; duração; ovulação; fecundação; gestação; parto; ciclo estral; monta
– conceitos, tipos, a campo, controlada.

8. Métodos  de  reprodução:  conceitos;  importância  tipos;  seleção;  mestiçagem; cruzamento;  hibridação;
consanguinidade; efeitos ambientais.

9. Inseminação  artificial:  conceito;  vantagens  e  desvantagens;  materiais  utilizados;  seleção  de animais;
técnicas e coleta e conservação de sêmen; outros métodos.

10. Sistema  digestório:  conceito;  anatomia;  fisiologia;  secreções  digestivas,  mecanismos  reguladores  do
consumo  de  alimentos;  digestão  e  absorção  de  carboidratos,  lipídeos  e  proteínas;  absorção  de  vitaminas  e
minerais.

11. Alimentos e alimentação: conceito; importância; classificação; função; cálculo de rações; limitações;
aditivos – conceito, importância, classificação, funções.

12. Doenças e carências metabólicas.

13. Produtividade: capacidade de ganho de peso; produção média; conversão alimentar; eficiência alimentar.

14. Ezoognósia:  conceito;  importância;  doenças  –  conceito,  importância,  tipo,  etiologia,  sintomas,
diagnóstico, profilaxia, tratamento.

15. Instrumentos de uso veterinário: procedimentos de coleta e envio de material para análise em laboratório.

16. Legislação sanitária e conservação do meio ambiente.

17. Produtos: conceito; importância; classificação; obtenção; preparo.

18. Abate: seleção de animais; técnica; normas; sanidade do animal; métodos; rendimentos e qualidade da
carcaça; subprodutos.   
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAVALCANTE, Ana Clara Rodrigues; WANDER, Alcido Elenor; LEITE, Eneas Reis.  Caprinos e ovinos de
corte:  o produtor pergunta,  a Embrapa responde. Editora:  EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA,
2005.
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JARDIM, Walter Ramos. Os ovinos. 4 ed. Editora: LIVRARIA NOBEL S.A, 2001.
SOBESTIANSKY, Jurij; WENTZ, Ivo; SILVEIRA, Paulo R. S. da; SESTI, Luiz A. C.  Suinocultura intensiva:
produção, manejo e saúde do rebanho. Editora: EMBRAPA, 1998.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MEDEIROS, Luiz Pinto;  GIRÃO, Raimundo Nonato.  Caprinos:  o produtor pergunta,  a Embrapa responde.
Editora: EMBRAPA COMUNICAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOG, 2000.
SANTA ROSA, Janete. Enfermidades em caprinos: diagnóstico, patogenia, terapêutica e controle. Editora:
EMBRAPA, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO, 1996.
SANTOS,  Virgínio  Teixeira  dos.  Ovinocultura:  princípios  básicos  para  sua  instalação  e  exploração.  2  ed.
Editora: LIVRARIA NOBEL S.A, 1986
VALVERDE,  Claúdio  Cid.  250  maneiras  de  preparar  rações  balanceadas  para  caprinos. Editora:
NOVATEC, 1999.
VALVERDE,  Claúdio  Cid.  250  maneiras  de  preparar  rações  balanceadas  para  ovinos.
Editora: APRENDA FÁCIL, 2000.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS BELO JARDIM

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  ANO: 2015

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X Disciplina Prática de Ensino

TCC Estágio

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

X OBRIGATÓRIO ELETIVO OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

                                                                                                                                       

Código Nome

Carga Horária Semanal
(H/A) Nº. de

Créditos
C. H.  TOTAL C. H.  TOTAL Período

Teórica Prática (H/A) (H/R)

ZOOTECNIA III 80 40 120 99,67 4º

Pré-requisitos Introdução a Zootecnia Co-Requisitos

EMENTA

Histórico e importância socioeconômica da bovinocultura e equideocultura. Fatores importantes na criação de
bovinos: manejo, genética e alimentação. Estudo das principais raças e suas aptidões. Ezoognósia em bovinos.
Exterior  de  equídeos.  As  principais  raças  e  suas  aptidões.  Principais  raças  de  equídeos  criadas  no  Brasil.
Fisiologia da Glândula Mamária. Tipo e controle leiteiro. Sistemas de ordenha. Manejo alimentar, reprodutivo e
sanitário nas distintas categorias animais. Sistema de criação, métodos de reprodução, estudo das raças nacionais
e exóticas. Instalações e equipamentos. Melhoramento genético aplicado na bovinocultura. Estudo de carcaça de
bovinos. Qualidades da carne. Tecnologia reprodutiva aplicada na criação de bovinos. Controle zootécnico do
rebanho.  Planejamento  e  evolução  do  rebanho.  Manejo  das  pastagens  para  produção  de  carne  e  leite.
Rastreabilidade dos animais. Sanidade do rebanho bovino e equídeo.
COMPETÊNCIAS DO COMPONENTE

- Identificar as regiões do corpo, defeitos de aprumos e categorias, tipos e pelagem dos animais de grande porte.
- Reconhecer e relacionar as características anátomo-fisiológicas do sistema reprodutivo.
- Conhecer os sistemas de reprodução natural e artificial, avaliando as vantagens e desvantagens dos métodos de

reprodução.
- Orientar programa de reprodução animal.
- Controlar e avaliar processo reprodutivo.
- Reconhecer método de melhoramento genético.
- Avaliar o desempenho animal.
- Caracterizar sistema de criação.
- Realizar manejo na criação.
- Identificar alimentos, nutrientes e suas funções.
- Orientar e acompanhar programa de nutrição animal.
- Implantar e orientar métodos de conservação de alimentos.
- Orientar programas de fenação e silagem.
- Orientar métodos de plantio de gramíneas, leguminosas e palma forrageira.
- Identificar as principais doenças infectocontagiosas, tóxicas, carências, metabólicas.
- Orientar o combate e controle dos endoparasitos e ectoparasitos.
- Orientar e acompanhar os programas profiláticos, higiênicos e sanitários em bovinos de leite.
- Planejar e orientar projetos de bovinocultura de acordo com normas de legislação permanente.
METODOLOGIA
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Aulas  expositivas  dialogadas;  resolução  de  problemas  e  estudo  dirigido.  Aulas  práticas.  Visitas  técnicas  à
propriedades produtoras de bovinos para demonstração prática do manejo com os animais e para colocar os
discentes em contato com a realidade do mercado de trabalho.
Recursos Didáticos: livros; cópias de atividades; quadro branco; multimídia; data show; computadores.
AVALIAÇÃO

Serão realizadas bimestralmente provas escritas, seminários, atividades práticas, dentre outras atividades.
BASES TECNOLÓGICAS

1. Origem, evolução, situação socioeconômica.

2. Principais raças de corte e de leite (seus mestiços).

3. Ezoognósia de bovinos e equídeos: Conceito, importância, regiões do corpo, nomenclatura das partes do
corpo, aprumos e pelagens.

4. Seleção e cruzamentos: Estudo das principais raças de trabalho e esporte; Métodos de seleção; Formação
de raças de bovinos e equídeos; Conhecimento das modalidades de trabalho e esportivas.

5. Sistemas de produções (instalações: pastagem e confinamento).

6. Manejo de bezerros (corte e leite).

7. Recria: metas no pós-desmame nos diferentes sistemas (animais precoces e superprecoces “boi verde-
amarelo”).

8. Manejo de novilhas (corte e leite) e Tourinhos.

9. Anatomia e Fisiologia da Glândula Mamária.

10. Manejo reprodutivo (sistemas de acasalamentos e biotecnologias); Conceito, anatomia e fisiologia do
sistema reprodutor masculino e feminino; Fases da reprodução; Escolha de reprodutores; Monta; Inseminação
artificial e métodos de reprodução. Métodos de reprodução, gestação, parto, manejo dos neonatos.

11. Manejo sanitário (profilaxias, vacinações e principais doenças. Manejo de dejetos e animais mortos);
Manejo sanitário na ordenha (tipos, Conservação do leite na propriedade x Qualidade do leite).

12. Criação  e  manejo  de  equídeos: Manejo  sanitário;  Manejo  das  diferentes  fases  de  desenvolvimento;
Criação de potros: até o desmame, do desmame ao primeiro ano de vida, do primeiro aos 2 anos, dos 2 anos até a
reprodução.

13. Adestramento: Tipos de doma.

14. Comportamento dos equídeos: Instinto natural; Comunicação corporal e andaduras.

15. Alimentação  em  bovinos  e  equídeos:  Fisiologia  digestiva;  Comportamento  alimentar  dos  animais;
Problemas associados à alimentação.

16. Pastagens: Importância; Hábitos dos bovinos e equídeo em pastejo; Escolha da forragem e problemas
observados no pastejo.

17. Forragicultura:  produção  de  volumosos  (gramíneas  e  leguminosas):  Cultivos  dos  principais  capins  e
gramíneas produtoras de grãos de interesse na alimentação animal (potencialidades para o semiárido); Manejo de
capineiras; Cultivos das principais leguminosas; Manejo da caatinga (raleamento, rebaixamento e enriquecimento;
sistema CBL); Conservação de forragem: conceitos, importância e técnicas; Processo de fenação;  Processo de
ensilagem (cálculo da necessidade de biomassa).

18. Mercadologia dos produtos bovinos.

19. Controle zootécnico: Conceito, importância e métodos.

20. Produtividade: Capacidade de ganho de peso, prolificidade e rendimento de carcaça.
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DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Desenvolvimento Educacional
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ANEXO

PODE SER CONSIDERADO COMO ANEXO A PORTARIA DA
COMISSÃO QUE ELEBOROU ESSE PROJETO PEDAGOGICO! 
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