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APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui‐se do projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Agroecologia na modalidade presencial, referente ao eixo tecnológico de Recursos Naturais do Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Este projeto pedagógico de curso se propõe a definir as
diretrizes pedagógicas para a organização e o funcionamento do respectivo curso de graduação tecnológica
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Este curso é destinado aos portadores de certificado de
conclusão do ensino médio e pleiteiam uma formação tecnológica de graduação.
Consubstancia‐se em uma proposta curricular baseada nos fundamentos filosóficos da prática
educativa numa perspectiva progressista e transformadora na perspectiva histórico‐crítica (FREIRE, 1996),
nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na
LDB nº 9.94/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como, nas resoluções e decretos que normatizam a
Educação Profissional Tecnológica de Graduação do sistema educacional brasileiro e demais referenciais
curriculares pertinentes a essa oferta educacional.
Estão presentes, também, como marco orientador dessa proposta, as diretrizes institucionais
explicitadas no Projeto Político‐Pedagógico, traduzidas nos objetivos desta Instituição e na compreensão da
educação como uma prática social transformadora, as quais se materializam na função social do IFRN que
se compromete a promover formação humana integral por meio de uma proposta de educação profissional
e tecnológica que articule ciência, trabalho, tecnologia e cultura, visando à formação do profissional‐
cidadão crítico‐reflexivo, competente técnica e eticamente e comprometido com as transformações da
realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social.
Os cursos superiores de tecnologia do IFRN têm o objetivo de formar profissionais aptos a
desenvolver atividades de um determinado eixo tecnológico e capazes de utilizar, desenvolver e/ou
adaptar tecnologias com compreensão crítica das implicações decorrentes das relações com o processo
produtivo, com o ser humano, com o meio ambiente e com a sociedade em geral. Caracterizam‐se pelo
atendimento às necessidades formativas específicas na área tecnológica, de bens e serviços, de pesquisas e
de disseminação de conhecimentos tecnológicos. São cursos definidos, ainda, pela flexibilidade curricular e
pelo perfil de conclusão focado na gestão de processos, na aplicação e no desenvolvimento de tecnologias.
Esses cursos de tecnologia atuam com os conhecimentos gerais e específicos, o desenvolvimento
de pesquisas científico‐tecnológicas e as devidas aplicações no mundo do trabalho. As formações são
definidas como especificidades dentro de uma determinada área profissional ou eixo tecnológico, visando o
desenvolvimento, a aplicação, a socialização de novas tecnologias, a gestão de processos e a produção de
bens e serviços. A organização curricular busca possibilitar a compreensão crítica e a avaliação dos
impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da interferência humana na natureza, em virtude
dos processos de produção e de acumulação de bens.
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A forma de atuar na educação profissional tecnológica possibilita resgatar o princípio da formação
em sua totalidade, superar a visão dicotômica entre o pensar e o fazer a partir do princípio da politecnia,
assim como visa propiciar uma formação humana e integral em que a formação profissionalizante não
tenha uma finalidade em si, nem seja orientada pelos interesses do mercado de trabalho, mas se constitui
em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida dos estudantes (FRIGOTTO; CIAVATA;
RAMOS, 2005).
Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático‐pedagógicos
estruturantes da proposta do curso em consonância com o Projeto Político‐Pedagógico Institucional
(PPP/PPI) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Em todos os elementos estarão
explicitados princípios, categorias e conceitos que materializarão o processo de ensino e de aprendizagem
destinados a todos os envolvidos nesta práxis pedagógica.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
O presente documento constitui‐se do projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Agroecologia, na modalidade presencial, referente ao eixo tecnológico de Recursos Naturais do Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

2. JUSTIFICATIVA
Com o avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos, a nova ordem no padrão de
relacionamento econômico entre as nações, o deslocamento da produção para outros mercados, a
diversidade e multiplicação de produtos e de serviços, a tendência à conglomeração das empresas, à
crescente quebra de barreiras comerciais entre as nações e à formação de blocos econômicos regionais, a
busca de eficiência e de competitividade industrial, através do uso intensivo de tecnologias de informação
e de novas formas de gestão do trabalho, são, entre outras, evidências das transformações estruturais que
modificam os modos de vida, as relações sociais e as do mundo do trabalho, consequentemente, estas
demandas impõem novas exigências às instituições responsáveis pela formação profissional dos cidadãos.
Nesse cenário, amplia‐se a necessidade e a possibilidade de formar cidadãos capazes de lidar com o
avanço da ciência e da tecnologia, prepará‐los para se situar no mundo contemporâneo e dele participar de
forma proativa na sociedade e no mundo do trabalho.
A partir da década de noventa, com a publicação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
nº 9.394/96), a educação profissional passou por diversas mudanças nos seus direcionamentos filosóficos e
pedagógicos, passa a ter um espaço delimitado na própria lei, configurando‐se em uma modalidade da
educação nacional. Mais recentemente, em 2008, as instituições federais de educação profissional, foram
reestruturadas para se configurarem em uma rede nacional de instituições públicas de EPT, denominando‐
se de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Portanto, tem sido pauta da agenda de
governo como uma política pública dentro de um amplo projeto de expansão e interiorização dessas
instituições educativas.
Nesse sentido, o IFRN ampliou sua atuação em diferentes municípios do Estado do Rio Grande do
Norte, com a oferta de cursos em diferentes áreas profissionais, conforme as necessidades locais.
No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a oferta do Curso Superior de Tecnologia em
Agroecologia, na modalidade presencial é de suma importância.
Nesse sentido, a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia atende, no âmbito
do estado do Rio Grande do Norte, às demandas geradas por esse contexto social e político, aos princípios
da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao Plano de Desenvolvimento da Educação, à função
social e às finalidades do IFRN, assim como às diretrizes curriculares nacionais e às orientações do Catálogo
8
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Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Para se definirem as ofertas, são consideradas as demandas
evidenciadas a partir de estudos e pesquisas sobre os arranjos produtivos, culturais e sociais locais,
regionais e nacionais.
Assim, o IFRN propõe‐se a oferecer o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, por entender
que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, formando o
Tecnólogo em Agroecologia, através de um processo de apropriação e de produção de conhecimentos
científicos e tecnológicos, capaz de impulsionar a formação humana e o desenvolvimento econômico da
região articulado aos processos de democratização e justiça social.

3. OBJETIVOS
O Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia tem como objetivo geral formar profissionais
capazes de atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus
aspectos tecnológicos, políticos, econômicos, sociais, ambientais, gerenciais, organizativos e culturais, com
visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. Para tanto, as atividades do curso
devem resultar de um processo integrado de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, capaz de dotar os
discentes de discernimento e habilidades para pesquisar, propor, gerenciar e conduzir tecnicamente
mudanças, bem como a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de promover e conservar o
equilíbrio ambiental.
Os objetivos específicos do curso compreendem:
x

Formar profissionais aptos a promover, orientar e administrar a utilização dos fatores de
produção, com vistas a racionalizar a produção vegetal e animal, em harmonia com o
agroecossistema;

x

Capacitar profissionais que atendam, com eficiência, à produção de gêneros alimentícios de
qualidade, capazes de suprir as demandas das comunidades e ainda sejam capazes de produzir
riquezas, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas envolvidas, conservando o meio
ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável;

x

Capacitar os futuros profissionais ao planejamento, pesquisa e utilização de processos e
técnicas adequadas à solução de problemas relacionados ao desenvolvimento qualitativo e
quantitativo dos produtos agropecuários tanto no contexto regional quanto nacional;

x

Propiciar a formação de educadores, Agentes de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)
para atuarem junto aos Agricultores Familiares, com base nos princípios da Agroecologia;

x

Proporcionar condições para o desenvolvimento de profissionais que sejam capazes de buscar
novas fronteiras de atuação e contribuir para o avanço econômico e social através da
adaptação, criação e/ou desenvolvimento de tecnologias apropriadas e sustentáveis;
9
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x

Possibilitar estudos e pesquisa voltados para o planejamento e para o desenvolvimento da
produção e organização do espaço geográfico das áreas de assentamentos e comunidades
rurais da região.

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO
O acesso ao Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, destinado aos portadores do
certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, poderá ser feito através de (Figura 1):
x

exame de seleção, aberto ao público ou conveniado, para o primeiro período do curso; ou

x

transferência ou reingresso, para período compatível, posterior ao primeiro.

Com o objetivo de manter o equilíbrio entre os distintos segmentos socioeconômicos que
procuram matricular‐se nas ofertas educacionais do IFRN e, também, com o intuito de contribuir para a
democratização do acesso ao ensino superior, a Instituição reservará, no mínimo, 50% das vagas para
estudantes provenientes da rede pública de ensino e que nela tenha estudado do sexto ao nono ano do
ensino fundamental e todo o ensino médio.

Portadores de Certificado
de Conclusão do Ensino Médio

Exame de Seleção

Curso Superior de
Tecnologia em Agroecologia
Reingres
so

Transfer
Estudantes de ência
CSTs no mesmo
eixo tecnológico

Portador de Diploma de
cursos de graduação no
mesmo eixo tecnológico
ou área do curso

Figura 1 – Requisitos e formas de acesso

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO
De acordo com o Parecer CNE/CP nº. 29/2002, os cursos de graduação tecnológica devem primar
por uma formação em processo contínuo. Essa formação deve pautar‐se pela descoberta do conhecimento
e pelo desenvolvimento de competências profissionais necessárias ao longo da vida.

Deve, ainda,

privilegiar a construção do pensamento crítico e autônomo na elaboração de propostas educativas que
possam garantir identidade aos cursos de graduação tecnológica e favorecer respostas às necessidades e
demandas de formação tecnológica do contexto social local e nacional.
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A formação tecnológica proposta no modelo curricular deve propiciar ao estudante condições de:
assimilar, integrar e produzir conhecimentos científicos e tecnológicos na área específica de sua formação;
analisar criticamente a dinâmica da sociedade brasileira e as diferentes formas de participação do cidadão‐
tecnólogo nesse contexto; e desenvolver as capacidades necessárias ao desempenho das atividades
profissionais.
Nesse sentido, o profissional egresso do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia deve ser
capaz de processar informações, ter senso crítico e ser capaz de impulsionar o desenvolvimento social e
econômico da região, integrando formação técnica à cidadania.
A base de conhecimentos científicos e tecnológicos deverá capacitar o profissional para:
x

Dominar conhecimentos científicos e tecnológicos e sua aplicações na área específica de
formação;

x

Planejar, analisar, executar e monitorar planos de transição de sistemas convencionais de
alimentos para sistemas de base ecológica;

x

elaborar e assessorar estudos de planejamento, execução, análise e monitoramento de
projetos da Agrobiodiversidade e da produção de alimentos, animal e vegetal, de base
ecológica, de acordo com as dimensões da sustentabilidade e dos princípios da Agroecologia;

x

planejar, executar, analisar e monitorar a utilização sustentável dos recursos naturais
renováveis e não‐renováveis;

x

Desenvolver e aplicar pesquisas e tecnologias de convivência com o semiárido nos sistemas
Agroalimentares ;

x

orientar processos de beneficiamento e processamento, conservação, armazenamento e
comercialização de produtos agroindustriais;

x

promover e executar a gestão econômica dos agroecossistemas através de instrumentos
associativos e cooperativos tendo por base as metodologias participativas e os princípios da
economia solidária;

x

elaborar diagnósticos e análises de Agroecossistemas, considerando os aspectos de
sustentabilidade ecológica, econômica, social, cultural, política e ética;

x

desenvolver atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, junto aos agricultores e
agricultoras familiares, em suas diversas modalidades e de acordo com a Lei Nº 11.326 de
24/07/2006, e suas organizações, diretamente ou através de organizações governamentais ou

não governamentais;
x

empreender negócios em sua área de formação;

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
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6.1.

ESTRUTURA CURRICULAR
A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96), no Decreto nº 5.154/2004, na Resolução CNE/CP nº
03/2002, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, no Projeto Político‐Pedagógico do IFRN
e demais regulamentações específicas. Esses referenciais norteiam as instituições formadoras, definem o
perfil, a atuação e os requisitos básicos necessários à formação profissional do Tecnólogo em Agroecologia,
quando estabelece competências e habilidades, conteúdos curriculares, prática profissional, bem como os
procedimentos de organização e funcionamento dos cursos.
Os cursos superiores de tecnologia possuem uma estrutura curricular fundamentada na concepção
de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST),
instituído pela Portaria MEC nº. 10/2006. Trata‐se de uma concepção curricular que favorece o
desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia
e cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos fundamentos científicos
comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos e culturais, além de aplicações científicas às
atividades humanas.
A proposta pedagógica do curso está organizada por núcleos politécnicos os quais favorecem a
prática da interdisciplinaridade, apontando para o reconhecimento da necessidade de uma educação
profissional e tecnológica integradora de conhecimentos científicos, experiências e saberes, advindo do
mundo do trabalho, e possibilitando, assim, a construção do pensamento tecnológico crítico e a capacidade
de intervir em situações concretas.
Essa proposta possibilita a realização de práticas interdisciplinares, assim como a favorece a
unidade dos projetos de cursos em todo o IFRN, concernente a conhecimentos científicos e tecnológicos,
propostas metodológicas, tempos e espaços de formação.
Desse modo, a matriz curricular dos cursos de graduação tecnológica organiza‐se em dois núcleos,
o núcleo fundamental e o núcleo científico e tecnológico.
O núcleo fundamental compreende conhecimentos científicos imprescindíveis ao desempenho
acadêmico dos ingressantes. Contempla, ainda, revisão de conhecimentos da formação geral, objetivando
construir base científica para a formação tecnológica. Nesse núcleo, há dois propósitos pedagógicos
indispensáveis: o domínio da língua portuguesa e, de acordo com as necessidades do curso, a apropriação
dos conceitos científicos básicos.
O núcleo científico e tecnológico compreende disciplinas destinadas à caracterização da identidade
do profissional tecnólogo. Compõe‐se por uma unidade básica (relativa a conhecimentos de formação
científica para o ensino superior e de formação tecnológica básica) e por uma unidade tecnológica (relativa
à formação tecnológica específica, de acordo com a área do curso). Essa última unidade contempla
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conhecimentos intrínsecos à área do curso, conhecimentos necessários à integração curricular e
conhecimentos imprescindíveis à formação específica.
A Figura 2 explicita a representação gráfica da organização curricular dos cursos superiores de
tecnologia, estruturados numa matriz curricular articulada, constituída por núcleos politécnicos e unidades,
com fundamentos nos princípios da interdisciplinaridade, da contextualização, da interação humana, do
pluralismo do saber e nos demais pressupostos dos múltiplos saberes necessários à atuação profissional.

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

NÚCLEO
FUNDAMENTAL

NÚCLEO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Unidade Básica

Unidade
Tecnológica

PRÁTICA PROFISSIONAL
Desenvolvimento de projetos
Atividades acadêmico‐científico‐culturais
Estágio Curricular Supervisionado

Figura 2 – Representação gráfica da organização curricular dos cursos superiores de tecnologia

As diretrizes da formação tecnológica orientadoras do currículo e assumidas no Projeto Político‐
Pedagógico do IFRN fundamentam‐se nos seguintes princípios:
x

conceito da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;

x

compreensão que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico‐
sociais capazes de transformar a realidade;

x

integração entre a educação básica e a educação profissional, tendo como núcleo básico a
ciência, o trabalho e a cultura;

x

organização curricular pautada no trabalho e na pesquisa como princípios educativos;

x

respeito à pluralidade de valores e universos culturais;

x

respeito aos valores estéticos políticos e éticos, traduzidos na estética da sensibilidade, na
política da igualdade e na ética da identidade;

x

construção do conhecimento, compreendida mediante as interações entre sujeito e objeto e na
intersubjetividade;

x

compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;

x

inclusão social, respeitando‐se a diversidade, quanto às condições físicas, intelectuais, culturais
e socioeconômicas dos sujeitos;
13
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x

prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade;

x

desenvolvimento de competências básicas e profissionais a partir de conhecimentos científicos
e tecnológicos, formação cidadã e sustentabilidade ambiental;

x

formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando a melhor preparação para o
trabalho;

x

construção identitária dos perfis profissionais com a necessária definição da formação para o
exercício da profissão;

x

flexibilização curricular, possibilitando a atualização, permanente, dos planos de cursos e
currículo; e

x

reconhecimento dos educadores e dos educandos como sujeitos de direitos à educação, ao
conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulados à garantia do conjunto dos
direitos humanos.

Esses são princípios de bases filosóficas e epistemológicas que dão suporte à estrutura curricular do
curso e, consequentemente, fornecem os elementos imprescindíveis à definição do perfil do Tecnólogo em
Agroecologia.
A matriz curricular do curso está organizada por disciplinas em regime de crédito, com período
semestral, com 2.400 horas destinadas às disciplinas que compõem os núcleos politécnicos, 154 horas
destinadas a seminários curriculares e 400 horas destinadas à prática profissional, totalizando a carga
horária de 2.954 horas.
As disciplinas que compõem a matriz curricular estão articuladas entre si e fundamentadas nos
princípios estabelecidos no PPP institucional.
O Quadro 1 descreve a matriz curricular do curso, o Quadro 2 apresenta as disciplinas optativas
para o curso, o Quadro 3 exprime a matriz de pré‐requisitos e vinculação do curso, a Figura 3 apresenta o
fluxograma de componentes curriculares e os Anexos I a IV apresentam as ementas e os programas das
disciplinas.
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Quadro 1 – Matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, modalidade presencial.

Número de aulas semanal por
Período / Semestre

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
1º
Núcleo Fundamental
Língua Portuguesa
Matemática
Língua Inglesa
Biologia
Química
Física
Subtotal de carga‐horária do núcleo fundamental

2º

3º

4º

5º

6º

7º

4
4
4
3
3
18

3
3

0

0

0

Carga‐horária
total
Hora/
Hora
aula

0

80
80
80
60
60
60
420

60
60
60
45
45
45
315

0

40
40
80
80
240

30
30
60
60
180

4

40
80
80

30
60
60

4
4
4

80
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
60
80
80
80
80
80
80
80

60
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
45
45
60
60
60
60
60
60
60

4

80

60

80
80
80
2.380
2.620

60
60
60
1.785
1.965

0

Núcleo Científico e Tecnológico
Unidade Básica
Informática
Metodologia do Trabalho Científico
Estatística Básica
Bioquímica
Subtotal de carga‐horária da unidade básica
Unidade Tecnológica
Disciplinas comuns ao eixo tecnológico
Filosofia, Ciência e Tecnologia
Sociologia Rural
Gestão de Empreendimentos Solidários
Disciplinas específicas do curso
Bases Científicas da Agroecologia
Biomas e Ecologia da Caatinga
Botânica da Caatinga
Gênese, Morfologia e Classificação de Solos
Apicultura e Meliponicultura
Topografia
Agrometeorologia e Gestão dos Recursos Hídricos no Semiárido
Estatística Experimental
Fisiologia Vegetal
Química e Física do Solo
Manejo Ecológico de Insetos, Doenças e Vegetação Espontânea
Bovinocultura e Ovinocaprinocultura de Base Ecológica
Alimentação Animal de Base Ecológica
Sistemas de Irrigação e Drenagem
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
Produção de Sementes e Mudas Nativas
Piscicultura Ecológica
Avicultura e Suinocultura de Base Ecológica
Agricultura I
Agricultura II
Olericultura e Plantas Medicinais
Fruticultura
Tecnologia de Produtos Agropecuários
Comunicação e Métodos Participativos na Extensão Rural
Antropologia Cultural e Relações de Gênero na Agricultura
Familiar
Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas
Políticas Públicas para Agricultura Familiar
Análise de Sistemas Agrícolas
Subtotal de carga‐horária da unidade tecnológica
Subtotal de carga‐horária do núcleo científico e tecnológico

2
2

4

4
4
8

0

0

0

0

2
4

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4

4
8

13
21

24
24

23
23

23
23

16
16

4
4
4
16
16
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Número de aulas semanal por
Período / Semestre

DISCIPLINAS OPTATIVAS
Subtotal de carga‐horária de disciplinas optativas
Total de carga‐horária de disciplinas

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

0
24

0
24

0
24

0
23

0
23

4
20

4
20

SEMINÁRIOS CURRICULARES
(obrigatórias)
Seminário de Integração Acadêmica
Seminário de Iniciação à Pesquisa e à Extensão
Seminário de Orientação de Projeto Integrador
Seminário de Orientação para a Prática Profissional / de Estágio
Supervisionado (Estágio Técnico)
Total de carga‐horária de seminários curriculares

Carga‐horária
total
Hora/
Hora
aula
5
4
40
30
80
60

Carga‐horária semestral
4

PRÁTICA PROFISSIONAL

30
30

30
30

30

75

80

60

205

154

Carga‐horária
total
Hora/
Hora
aula
200
150
66
50

Carga‐horária semestral

Desenvolvimento de Projetos Integradores
Atividades Acadêmico‐Científico‐Culturais
Desenvolvimento de Projeto de extensão e/ou Projeto de
pesquisa acadêmico‐científica ou tecnológica
Estágio curricular supervisionado (Estágio Técnico)
Total de carga‐horária de prática profissional
TOTAL DE CARGA‐HORÁRIA DO CURSO

Carga‐horária
total
Hora/
Hora
aula
160
120
3.200 2.400

75

50
200

266

200

532
3.937

400
2.954

Observação: A hora‐aula considerada possui 45 minutos.
Quadro 2 – Disciplinas optativas para o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia

DESCRIÇÃO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS

Número
de aulas
semanal

Núcleo Fundamental
Língua Espanhola
Núcleo Científico e Tecnológico
Tópicos especiais em Análise de Solo e Água
LIBRAS
Qualidade de Vida e Trabalho
Psicologia das Relações no Trabalho

Carga‐horária total
Hora/
Hora
Aula

2

40

30

2
2
2
2

40
40
40
40

30
30
30
30

A carga‐horária total de disciplinas optativas será de cumprimento obrigatório pelo estudante,
embora seja facultada a escolha das disciplinas a serem integralizadas.
O curso poderá desenvolver até 20% (vinte por cento) da carga horária mínima de disciplinas
realizadas por meio da modalidade EaD após processo de reconhecimento do curso superior; e/ou
utilização de metodologias não presenciais em disciplinas presenciais.
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Quadro 3 – Matriz de pré‐requisitos e vinculação do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, modalidade presencial.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

DISCIPLINA(S) PRÉ‐REQUISITOS

Núcleo Fundamental
Língua Portuguesa

‐‐‐

Matemática

‐‐‐

Língua Inglesa

‐‐‐

Biologia

‐‐‐

Química

‐‐‐

Física

‐‐‐

Núcleo Científico e Tecnológico
Unidade Básica
Informática

‐‐‐

Metodologia do Trabalho Científico

‐‐‐

Estatística Básica

Matemática

Bioquímica

Química / Biologia

Unidade Tecnológica
Gestão de Empreendimentos Solidários

‐‐‐

Filosofia, Ciência e Tecnologia

‐‐‐

Sociologia Rural

‐‐‐

Bases Científicas da Agroecologia

‐‐‐

Biomas e Ecologia da Caatinga
Botânica da Caatinga

‐‐‐

Gênese, Morfologia e Classificação de Solos

‐‐‐
Química

Apicultura e Meliponicultura

Biomas e Ecologia da Caatinga

Topografia
Matemática
Agrometeorologia e Gestão dos Recursos Hídricos no
Biomas e Ecologia da Caatinga
Semiárido
Estatística Experimental
Estatística Básica
Fisiologia Vegetal
Bioquímica
Química e Física do Solo
Gênese, Morfologia e Classificação de Solos
Psicultura Ecológica
Avicultura e Suinocultura de Base Ecológica

Bases Científicas da Agroecologia
Bases Científicas da Agroecologia

Bovinocultura e Ovinocaprinocultura de Base Ecológica

Bases Científicas da Agroecologia

Alimentação Animal de Base Ecológica

Bases Científicas da Agroecologia

Sistemas de Irrigação e Drenagem

Agrometeorologia e Gestão dos Recursos Hídricos no Semiárido

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

Química e Física do Solo

Agricultura I

Bases Científicas da Agroecologia / Fisiologia Vegetal

Agricultura II

‐‐‐

Produção de Sementes e Mudas Nativas

‐‐‐

Olericultura e Plantas Medicinais

‐‐‐

Fruticultura

‐‐‐
Manejo Ecológico de Insetos, Doenças e Vegetação Bases Científicas da Agroecologia / Fertilidade do Solo e Nutrição
Espontânea
de Plantas
Tecnologia de Produtos Agropecuários
‐‐‐
Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas.
Sistemas de Irrigação e Drenagem/ Fertilidade do Solo e Nutrição
de Plantas
Comunicação e Métodos Participativos na Extensão Rural
‐‐‐
Antropologia cultural e relações de gênero na Agricultura
‐‐‐
Familiar
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Políticas Públicas para Agricultura Familiar

‐‐‐

Análise de Sistemas Agrícolas

Comunicação e Métodos Participativos na Extensão Rural

DISCIPLINAS OPTATIVAS

DISCIPLINA(S) PRÉ‐REQUISITOS

Núcleo Fundamental
Língua Espanhola

‐‐‐

Núcleo Científico e Tecnológico
Unidade Básica
LIBRAS

‐‐‐

Qualidade de Vida e Trabalho

‐‐‐

Psicologia das Relações do Trabalho

‐‐‐

Unidade Tecnológica
Tópicos especiais em Análise de Solo e Água
SEMINÁRIOS CURRICULARES
Seminário de Integração Acadêmica

Seminário de Orientação de Projeto Integrador / Vivência I

Seminário de Orientação de Projeto Integrador /Vivência II

Seminário de Iniciação à Pesquisa e à Extensão
Seminário de Orientação para a Prática Profissional / de
Estágio Supervisionado (Estágio Técnico)

Química / Física do Solo
DISCIPLINA(S) VINCULADAS
‐‐‐
Sociologia Rural, Bases Científicas da Agroecologia‐BCA,
Antropologia cultural e relações de gênero na agricultura
familiar, Comunicação e Métodos Participativos na Extensão
Rural, Políticas Públicas para Agricultura Familiar, Análise de
Sistemas Agrícolas.
Sociologia Rural, Bases Científicas da Agroecologia‐BCA,
Antropologia cultural e relações de gênero na agricultura
familiar, Comunicação e Métodos Participativos na Extensão
Rural, Políticas Públicas para Agricultura Familiar, Análise de
Sistemas Agrícolas.
‐‐‐
‐‐‐
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Figura 3 – Fluxograma de disciplina do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, modalidade presencial
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6.1.1. Os Seminários Curriculares
Os seminários curriculares constituem um conjunto de estratégias didático‐pedagógicas que
permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes
e das habilidades necessários à formação do estudante. São caracterizados, quando a natureza da
atividade assim o justificar, como atividades de orientação individual ou como atividades especiais
coletivas.
Os componentes referentes aos seminários curriculares têm a função de proporcionar tanto
espaços de acolhimento e de integração com a turma quanto espaços de discussão acadêmica e de
orientação.
O Quadro 4 a seguir apresenta os seminários a serem realizados, relacionados às ações e aos
espaços correspondentes a essas ações. O Anexo IV descreve a metodologia de desenvolvimento dos
seminários.
Quadro 4 – Seminários curriculares para o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, modalidade presencial.

SEMINÁRIOS CURRICULARES
Seminário de integração acadêmica
Seminário de orientação de projeto integrador

ESPAÇOS E AÇÕES CORRESPONDENTES
Acolhimento e integração dos estudantes
Desenvolvimento de projetos integradores
Iniciação ou desenvolvimento de projeto de pesquisa
Seminário de iniciação à pesquisa e à extensão
e/ou de extensão
Acompanhamento de estágio curricular supervisionado
Seminário de orientação para a prática profissional
e/ou de desenvolvimento de pesquisas acadêmico‐
(estágio técnico ou orientação de pesquisa)
científicas

6.2.

PRÁTICA PROFISSIONAL
A prática profissional proposta rege‐se pelos princípios da equidade (oportunidade igual a

todos), flexibilidade (mais de uma modalidade de prática profissional), aprendizado continuado
(articulação entre teoria e prática) e acompanhamento total ao estudante (orientação em todo o
período de seu desenvolvimento).
A prática profissional terá carga horária mínima de 400 horas, objetivando a integração entre
teoria e prática, com base na interdisciplinaridade, e resultando em documentos específicos de registro
de cada atividade pelo estudante, sob o acompanhamento e supervisão de um orientador.
A prática profissional compreende um total de 400 horas, podendo ser desenvolvida por meio
de projetos integradores/técnicos (150h) e projetos de extensão; e/ou desenvolvimento de pesquisa
acadêmico‐científica ou tecnológica; e/ou estágio curricular supervisionado (200 horas), a partir do
início da segunda metade do curso; e/ou 50 horas para outras formas de atividades acadêmico‐
científico‐culturais.
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Dessa maneira, a prática profissional constitui uma atividade articuladora entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, balizadores de uma formação articulada, universal e integral de sujeitos para
atuar no mundo em constantes mudanças e desafios. Constitui‐se, portanto, condição para o graduando
obter o Diploma de Tecnólogo.
O mecanismo de planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades da prática
profissional é composto pelos seguintes itens:
x

elaboração de um plano de atividades, aprovado pelo orientador;

x

reuniões periódicas do estudante com o orientador;

x

visita(s) periódica(s) do orientador ao local de realização, em caso de estágio;

x

elaboração do documento específico de registro da atividade pelo estudante; e,

x

defesa pública do trabalho pelo estudante perante banca, em caso de trabalhos finais de
cursos.

Os documentos e registros elaborados deverão ser escritos de acordo com as normas da ABNT
estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos e farão parte do acervo bibliográfico do
IFRN.
Será atribuída à prática profissional uma pontuação entre 0 (zero) e 100 (cem) e o estudante
será aprovado com, no mínimo, 60 (sessenta) pontos. A nota final da prática profissional será calculada
pela média aritmética ponderada das atividades envolvidas, tendo como pesos as respectivas cargas‐
horárias, devendo o estudante obter, para registro/validade, a pontuação mínima de 60 (sessenta)
pontos, em cada uma das atividades.
A prática profissional desenvolvida por meio de atividades acadêmico‐científico‐culturais não
terá pontuação e, consequentemente, não entrará no cômputo da nota final da prática profissional,
sendo condição suficiente o cumprimento da carga‐horária mínima prevista no projeto pedagógico de
curso.
6.2.1. Desenvolvimento de Projetos Integradores
Os projetos integradores se constituem em uma concepção e postura metodológica, voltadas
para o envolvimento de professores e estudantes na busca da interdisciplinaridade, da contextualização
de saberes e da inter‐relação entre teoria e prática.
Os projetos integradores objetivam fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando
a pesquisa individual e coletiva, o que funcionará como um espaço interdisciplinar, com a finalidade de
proporcionar, ao futuro tecnólogo, oportunidades de reflexão sobre a tomada de decisões mais
adequadas à sua prática docente, com base na integração dos conteúdos ministrados nas disciplinas.
O desenvolvimento dos projetos integradores proporciona:
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x

elaborar e apresentar um projeto de investigação numa perspectiva interdisciplinar, tendo
como principal referência os conteúdos ministrados ao longo do(s) semestre(s) cursado(s);

x

desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de liderança, de
comunicação, de respeito, aprender a ouvir e a ser ouvido – atitudes necessárias ao bom
desenvolvimento de um trabalho em grupo;

x

adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos conteúdos estudados;

x

ser capaz de identificar e saber como aplicar o que está sendo estudado em sala de aula, na
busca de soluções para os problemas que possam emergir; e

x

desenvolver a capacidade para pesquisa que ajude a construir uma atitude favorável à
formação permanente.

Os projetos integradores do curso de Tecnologia em Agroecologia serão desenvolvidos no 5º e
6º períodos do curso e deverão ser iniciados e concluídos dentro de um mesmo período letivo. Cada
projeto integrador terá disciplinas vinculadas que deverão ser necessariamente cursadas concomitante
ou anteriormente ao desenvolvimento do projeto. O Quadro 5 apresenta, para cada projeto integrador
previsto no curso, as temáticas propostas e as disciplinas vinculadas.
Quadro 5 – Projetos integradores previstos para o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia.

TEMÁTICA DO PROJETO INTEGRADOR

DISCIPLINAS VINCULADAS

Sociologia Rural, Bases Científicas da Agroecologia‐BCA,
Projeto I:
Antropologia cultural e relações de gênero na agricultura
(Vivenciando a realidade da Agricultura
familiar, Comunicação e Métodos Participativos na
Familiar e demais categorias constantes
Extensão Rural, Políticas Públicas para Agricultura
na Lei Nº 11.326 de 24/07/2006)
Familiar, Análise de Sistemas Agrícolas.

Sociologia Rural, Bases Científicas da Agroecologia‐BCA,
Projeto II:
Antropologia cultural e relações de gênero na agricultura
(Diálogo de saberes: Construção do familiar, Comunicação e Métodos Participativos na
conhecimento agroecológico)
Extensão Rural, Políticas Públicas para Agricultura
Familiar, Análise de Sistemas Agrícolas.

No Anexo V encontra‐se o detalhamento do Seminário de Orientação, bem como a metodologia
que será utilizada de desenvolvimento dos projetos integradores.
Para a realização de cada projeto integrador é fundamental o cumprimento de algumas fases,
previstas no PPP do IFRN: intenção; preparação e planejamento; desenvolvimento ou execução; e
avaliação e apresentação de resultados (IFRN, 2012a).
Nos períodos de realização de projeto integrador, o estudante terá momentos em sala de aula,
no qual receberá orientações acerca da elaboração e momentos de desenvolvimento. Os projetos
integradores deverão ser iniciados e concluídos dentro de um mesmo período letivo.
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O corpo docente tem um papel fundamental no planejamento e no desenvolvimento do projeto
integrador. Por isso, para desenvolver o planejamento e acompanhamento contínuo das atividades, o
docente deve estar disposto a partilhar o seu programa e suas ideias com os outros professores; deve
refletir sobre o que pode ser realizado em conjunto; estimular a ação integradora dos conhecimentos e
das práticas; deve compartilhar os riscos e aceitar os erros como aprendizagem; estar atento aos
interesses dos estudantes e ter uma atitude reflexiva, além de uma bagagem cultural e pedagógica
importante para a organização das atividades de ensino‐aprendizagem coerentes com a filosofia
subjacente à proposta curricular.
Durante o desenvolvimento do projeto, é necessária a participação de um professor na figura de
coordenador para cada turma, de forma a articular os professores orientadores e estudantes que
estejam desenvolvendo projetos integradores. Assim, para cada turma que estiver desenvolvendo
projetos integradores, será designado um professor coordenador de projeto integrador e será
estabelecida uma carga horária semanal de acompanhamento. O professor coordenador terá o papel de
contribuir para que haja uma maior articulação entre as disciplinas vinculadas aos respectivos projetos
integradores, assumindo um papel motivador do processo de ensino‐aprendizagem.
O professor orientador terá o papel de acompanhar o desenvolvimento dos projetos de cada
grupo de estudantes, detectar as dificuldades enfrentadas por esses grupos, orientá‐los quanto à busca
de bibliografia e outros aspectos relacionados com a produção de trabalhos científicos, levando os
estudantes a questionarem suas ideias e demonstrando continuamente um interesse real por todo o
trabalho realizado.
Ao trabalhar com projeto integrador, os docentes se aperfeiçoarão como profissionais reflexivos
e críticos e como pesquisadores em suas salas de aula, promovendo uma educação crítica
comprometida com ideais éticos e políticos que contribuam no processo de humanização da sociedade.
O corpo discente deve participar da proposição do tema do projeto, bem como dos objetivos,
das estratégias de investigação e das estratégias de apresentação e divulgação, que serão realizados
pelo grupo, contando com a participação dos professores das disciplinas vinculadas ao projeto.
Caberá aos discentes, sob a orientação do professor orientador do projeto, desenvolver uma
estratégia de investigação que possibilite o esclarecimento do tema proposto.
Os grupos deverão socializar periodicamente o resultado de suas investigações (pesquisas
bibliográficas, entrevistas, questionários, observações, diagnósticos etc.). Para a apresentação dos
trabalhos, cada grupo deverá:
x

elaborar um roteiro da apresentação, com cópias para os colegas e para os professores; e

x

providenciar o material didático para a apresentação (cartaz, transparência, recursos
multimídia, faixas, vídeo, filme etc).
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Cada projeto será avaliado por uma banca examinadora constituída pelos professores das
disciplinas vinculadas ao projeto e pelo professor coordenador do projeto. A avaliação dos projetos terá
em vista os critérios de: domínio do conteúdo; linguagem (adequação, clareza); postura; interação; nível
de participação e envolvimento; e material didático (recursos utilizados e roteiro de apresentação).
Com base nos projetos desenvolvidos, os estudantes desenvolverão relatórios técnicos. O
resultado dos projetos de todos os grupos deverá compor um único trabalho.
Os temas selecionados para a realização dos projetos integradores poderão ser aprofundados,
dando origem à elaboração de trabalhos acadêmico‐científico‐culturais, inclusive poderão subsidiar a
construção do trabalho de conclusão do curso.

6.2.2. Estágio Curricular Supervisionado
O estágio curricular supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a
supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em que o estudante
experimenta situações de efetivo exercício profissional. O estágio supervisionado tem o objetivo de
consolidar e articular os conhecimentos desenvolvidos durante o curso por meio das atividades
formativas de natureza teórica e/ou prática.
Nos cursos superiores de tecnologia, o estágio curricular supervisionado é realizado por meio de
estágio técnico e caracteriza‐se como prática profissional não obrigatória.
O estágio técnico é considerado uma etapa educativa importante para consolidar os
conhecimentos específicos do curso e tem por objetivos:
x

possibilitar ao estudante o exercício da prática profissional, aliando a teoria à prática, como
parte integrante de sua formação;

x

facilitar o ingresso do estudante no mundo do trabalho; e

x

promover a integração do IFRN com a sociedade em geral e o mundo do trabalho.

O estágio poderá ser realizado após integralizados 2/3 (dois terços) da carga‐horária de
disciplinas do curso, a partir do 6º período do curso, obedecendo às normas instituídas pelo IFRN.
O acompanhamento do estágio será realizado por um supervisor técnico da empresa/instituição
na qual o estudante desenvolve o estágio, mediante acompanhamento in loco das atividades realizadas,
e por um professor orientador, lastreado nos relatórios periódicos de responsabilidade do estagiário,
em encontros semanais com o estagiário, contatos com o supervisor técnico e, visita ao local do estágio,
sendo necessária, no mínimo, uma visita por semestre, para cada estudante orientado.
As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os
conhecimentos teórico‐práticos adquiridos pelo estudante no decorrer do curso.
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Ao final do estágio (e somente nesse período), obrigatório ou não obrigatório, o estudante
deverá apresentar um relatório técnico.
Nos períodos de realização de estágio docente, o estudante terá momentos em sala de aula, no
qual receberá as orientações.
6.2.3. Atividades Acadêmico‐Científico‐Culturais
Com caráter de complementação da prática profissional, o estudante deverá cumprir, no
mínimo, 100 horas em outras formas de atividades acadêmico‐científico‐culturais, reconhecidas pelo
Colegiado do Curso. Essas atividades devem envolver ensino, pesquisa e extensão, com respectivas
cargas horárias previstas no Quadro 6.

Quadro 6 – Distribuição de carga horária de outras atividades acadêmico‐científico‐culturais.

Atividade
Participação em conferências, palestras,
seminários, na área do curso ou afim

congressos

ou

Participação em curso na área de formação ou afim
Exposição de trabalhos em eventos ou publicação de trabalhos em
anais na área do curso ou afim
Publicações de trabalhos em revistas ou periódicos na área do
curso ou afim
Co‐autoria de capítulos de livros na área do curso ou afim
Participação em projeto de extensão (como bolsista ou voluntário)
na área do curso
Participação em projeto de iniciação científica (como bolsista ou
voluntário) na área do curso ou afim
Desenvolvimento de monitoria (como bolsista ou voluntário) na
área do curso ou afim
Participação na organização de eventos acadêmico‐ científicos na
área do curso
Realização de estágio extra‐curricular ou voluntário na área do
curso ou afim (carga horária total mínima de 50 horas)

Pontuação
máxima semestral

Pontuação
máxima em todo o
curso

5

20

5 pontos a cada
10 horas de curso

20

10

20

10

20

10

20

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

A pontuação acumulada será revertida em horas contabilizada dentro do cumprimento da
prática profissional. Cada ponto corresponde a uma hora de atividades, exceto a pontuação relativa à
participação em curso na área de formação ou afim, na qual cada ponto equivalente a 0,5 hora.
Para a contabilização das atividades acadêmico‐científico‐culturais, o estudante deverá solicitar,
por meio de requerimento à Coordenação do Curso, a validação das atividades desenvolvidas com os
respectivos documentos comprobatórios. Cada documento apresentado só poderá ser contabilizado
uma única vez.
A validação das atividades deverá ser feita por banca composta pelo Coordenador do Curso,
como presidente, e por, no mínimo, dois docentes do curso.
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Somente poderão ser contabilizadas as atividades que forem realizadas no decorrer do período
em que o estudante estiver vinculado ao Curso.
6.3.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é componente curricular obrigatória para a obtenção

do título de Tecnólogo. Corresponde a uma produção acadêmica que expressa as competências e as
habilidades desenvolvidas (ou os conhecimentos adquiridos) pelos estudantes durante o período de
formação. Desse modo, o TCC será desenvolvido no decorrer do curso a partir da verticalização dos
conhecimentos construídos nos projetos realizados ao longo do curso ou do aprofundamento em
pesquisas acadêmico‐científicas.
O estudante terá momentos de orientação e tempo destinado à elaboração da produção
acadêmica correspondente. São consideradas produções acadêmicas de TCC para o Curso Superior de
Tecnologia em Agroecologia:
x

monografia;

x

artigo publicado em revista ou periódico, com ISSN;

x

capítulo de livro publicado, com ISBN; ou,

x

outra forma definida pelo Colegiado do Curso.

O TCC será acompanhado por um professor orientador e o mecanismo de planejamento,
acompanhamento e avaliação é composto pelos seguintes itens:
x

elaboração de um plano de atividades, aprovado pelo professor orientador;

x

reuniões periódicas do estudante com o professor orientador;

x

elaboração da produção monográfica pelo estudante; e,

x

avaliação e defesa pública do trabalho perante uma banca examinadora.

O TCC será apresentado a uma banca examinadora composta pelo professor orientador e mais
dois componentes, podendo ser convidado, para compor essa banca, um profissional externo de
reconhecida experiência profissional na área de desenvolvimento do objeto de estudo.
A avaliação do TCC terá em vista os critérios de: domínio do conteúdo; linguagem (adequação,
clareza); postura; interação; nível de participação e envolvimento; e material didático (recursos
utilizados e roteiro de apresentação).
Será atribuída ao TCC uma pontuação entre 0 (zero) e 100 (cem) e o estudante será aprovado
com, no mínimo, 60 (sessenta) pontos. Caso o estudante não alcance a nota mínima de aprovação no
TCC, deverá ser reorientado com o fim de realizar as necessárias adequações/correções e submeter
novamente o trabalho à aprovação.
6.4.

DIRETRIZES CURRICULARES E PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS
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Este projeto pedagógico de curso deve ser o norteador do currículo no Curso Superior de
Tecnologia em Agroecologia, na modalidade presencial. Caracteriza‐se, portanto, como expressão
coletiva, devendo ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, apoiados por
uma comissão avaliadora com competência para a referida prática pedagógica. Qualquer alteração deve
ser vista sempre que se verificar, mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre perfil de
conclusão do curso, objetivos e organização curricular frente às exigências decorrentes das
transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. Entretanto, as possíveis alterações poderão
ser efetivadas mediante solicitação aos conselhos competentes.
Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização, definidos neste
projeto pedagógico de curso, nos quais a relação teoria‐prática é o princípio fundamental associado à
estrutura curricular do curso, conduzem a um fazer pedagógico, em que atividades como práticas
interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros,
estão presentes durante os períodos letivos.
O trabalho coletivo entre os grupos de professores da mesma base de conhecimento e entre os
professores de base científica e da base tecnológica específica é imprescindível à construção de práticas
didático‐pedagógicas integradas, resultando na construção e apreensão dos conhecimentos pelos
estudantes numa perspectiva do pensamento relacional. Para tanto, os professores deverão
desenvolver aulas de campo, atividades laboratoriais, projetos integradores e práticas coletivas
juntamente com os estudantes. Para essas atividades, os professores têm, à disposição, horários para
encontros ou reuniões de grupo, destinados a um planejamento antecipado e acompanhamento
sistemático.
Considera‐se a aprendizagem como processo de construção de conhecimento, em que partindo
dos conhecimentos prévios dos estudantes, os professores assumem um fundamental papel de
mediação, idealizando estratégias de ensino de maneira que a partir da articulação entre o
conhecimento do senso comum e o conhecimento escolar, o estudante possa desenvolver suas
percepções e convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo‐se como pessoas e
profissionais com responsabilidade ética, técnica e política em todos os contextos de atuação.
Neste sentido, a avaliação da aprendizagem assume dimensões mais amplas, ultrapassando a
perspectiva da mera aplicação de provas e testes para assumir uma prática diagnóstica e processual
com ênfase nos aspectos qualitativos.

6.5.

INCLUSÃO E DIVERSIDADE
Na viabilização de um projeto pedagógico de curso que proponha a reflexão da inclusão e da

diversidade, é mister que se aponte com fundamento o diálogo no qual ressalta a inclusão social como o
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processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir as pessoas até então marginalizadas. Para tal fim
é basilar a formação de educadores que promova a reflexão objetivando a sensibilização e o
conhecimento da importância da participação dos sujeitos para a vida em sociedade. O IFRN, assim,
cumprindo a regulamentação das Políticas de Inclusão (Dec. N° 5.296/2004) e da legislação relativa às
questões étnico‐raciais (Leis 10.639/03 e 11.645/08; e Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004,)
atende a essas demandas a partir da inserção dos núcleos abaixo expostos:
6.5.1. Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE)
O Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) subsidia o IFRN nas
ações e estudos voltados à inclusão de estudantes com dificuldades na aprendizagem advindas de
fatores diversos, a exemplo das altas habilidades, disfunções neurológicas, problemas emocionais,
limitações físicas e ausência total e/ou parcial de um ou mais sentidos da audição e/ou visão.
O NAPNE tem as suas atividades voltadas, sobretudo, para o incentivo à formação docente na
perspectiva da inclusão. Seus objetivos preveem: promover as condições necessárias para o ingresso e
permanência de alunos com necessidades específicas; propor e acompanhar ações de eliminação de
barreiras arquitetônicas, possibilitando o acesso a todos os espaços físicos da instituição, conforme as
normas da NBR/9050, ou sua substituta; atuar junto aos colegiados dos cursos, oferecendo suporte no
processo de ensino‐aprendizagem dos discentes; potencializar o processo ensino‐aprendizagem por
meio de orientação dos recursos de novas tecnologias assistidas, inclusive mediando projetos de
inovação tecnológica assistida desenvolvidos por discentes e docentes; promover e participar de
estudos, discussões e debates sobre Educação Inclusiva e Educação Especial; contribuir para a inserção
da pessoa com deficiência nos demais níveis de ensino, no mundo do trabalho e nos demais espaços
sociais; assessorar os processos seletivos para ingresso de pessoas com necessidades específicas;
incentivar a implantação de conteúdos, disciplinas permanentes e/ou optativas referentes à Educação
Especial, nos cursos ofertados pelo IFRN; e articular as atividades desenvolvidas pelo NAPNE com as
ações de outras Instituições voltadas ao trabalho com pessoas com deficiência.
6.5.2. Núcleo de Estudos Afro‐Brasileiros e Indígenas (NEABI)
O Núcleo de Estudos Afro‐Brasileiros e Indígenas (NEABI) do IFRN é um grupo de trabalho
responsável por fomentar ações, de natureza sistêmica, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, que
promovam o cumprimento efetivo das Leis nº. 10.639/2003 e 11.645/2008 e os demais instrumentos
legais correlatos. O NEABI tem como finalidades: propor, fomentar e realizar ações de ensino, pesquisa,
extensão sobre as várias dimensões das relações étnico‐raciais; sensibilizar e reunir pesquisadores,
professores, técnico‐administrativos, estudantes, representantes de entidades afins e demais
interessados na temática das relações étnico‐raciais; colaborar e promover, por meio de parcerias,
29

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, na modalidade presencial
IFRN, 2012

ações estratégicas no âmbito da formação inicial e continuada dos profissionais do Sistema de Educação
do Rio Grande do Norte; contribuir para a ampliação do debate e da abrangência das políticas de ações
afirmativas e de promoção da igualdade racial e; produzir e divulgar conhecimentos sobre relações
étnico‐raciais junto às instituições educacionais, sociedade civil organizada e população em geral.

6.6.

INDICADORES METODOLÓGICOS
Neste projeto pedagógico de curso, a metodologia é entendida como um conjunto de

procedimentos empregados com o fim de atingir os objetivos propostos para a graduação tecnológica,
assegurando uma formação integral dos estudantes. Para a sua concretude, é recomendado considerar
as características específicas dos estudantes, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de
observar os seus conhecimentos prévios, orientando‐os na (re)construção dos conhecimentos escolares,
bem como na especificidade do curso.
O estudante vive as incertezas próprias do atual contexto histórico, das condições sociais,
psicológicas e biológicas. Em razão disso, faz‐se necessária à adoção de procedimentos didático‐
pedagógicos, que possam auxiliá‐los nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais
como:
x

problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;

x

reconhecer a tendência ao erro e à ilusão;

x

entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na
sociedade;

x

reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer‐se de
considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante;

x

adotar a pesquisa como um princípio educativo;

x

articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;

x

adotar atitude interdisciplinar nas práticas educativas;

x

contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos
estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;

x

organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às diversas
dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação das informações
em conhecimentos diante das situações reais de vida;

x

diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a partir do levantamento
dos seus conhecimentos prévios;

x

elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e
atividades em grupo;
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x

elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas;

x

elaborar projetos com objetivo de articular e inter‐relacionar os saberes, tendo como
princípios a contextualização e a interdisciplinaridade;

x

utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas;

x

sistematizar coletivos pedagógicos que possibilitem os estudantes e professores refletir,
repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino‐aprendizagem de forma
significativa; e

x

ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, debates,
atividades individuais e outras atividades em grupo.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, assumindo, de
forma integrada no processo ensino‐aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, que
devem ser utilizadas como princípios para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e
possibilidades e que funcione como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando
em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
Nessa perspectiva, a avaliação dá significado ao trabalho dos(as) estudantes e docentes e à
relação professor‐estudante, como ação transformadora e de promoção social em que todos devem ter
direito a aprender, refletindo a sua concepção de mediação pedagógica como fator regulador e
imprescindível no processo de ensino e aprendizagem.
Avalia‐se, portanto, para constatar os conhecimentos dos estudantes em nível conceitual,
procedimental e atitudinal, para detectar erros, corrigi‐los, não se buscando simplesmente registrar
desempenho insatisfatório ao final do processo. Avaliar está relacionado com a busca de uma
aprendizagem significativa para quem aprende e também para atender às necessidades do contexto
atual.
Para tanto, o estudante deve saber o que será trabalhado em ambientes de aprendizagem, os
objetivos para o estudo de temas e de conteúdos, e as estratégias que são necessárias para que possa
superar as dificuldades apresentadas no processo.
Assim, essa avaliação tem como função priorizar a qualidade e o processo de aprendizagem, isto
é, o desempenho do estudante ao longo do período letivo, não se restringindo apenas a uma prova ou
trabalho ao final do período letivo.
Nesse sentido, a avaliação será desenvolvida numa perspectiva processual e contínua, buscando
a reconstrução e construção do conhecimento e o desenvolvimento de hábitos e atitudes coerentes
com a formação de professores‐cidadãos.
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Nessa perspectiva, é de suma importância que o professor utilize instrumentos diversificados os
quais lhe possibilitem observar melhor o desempenho do estudante nas atividades desenvolvidas e
tomar decisões, tal como reorientar o estudante no processo diante das dificuldades de aprendizagem
apresentadas, exercendo o seu papel de orientador que reflete na ação e que age.
Assim sendo, a avaliação deverá permitir ao docente identificar os elementos indispensáveis à
análise dos diferentes aspectos do desenvolvimento do estudante e do planejamento do trabalho
pedagógico realizado. É, pois, uma concepção que implica numa avaliação que deverá acontecer de
forma contínua e sistemática mediante interpretações qualitativas dos conhecimentos construídos e
reconstruídos pelos estudantes no desenvolvimento de suas capacidades, atitudes e habilidades.
A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos
colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:
x

adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;

x

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

x

inclusão de atividades contextualizadas;

x

manutenção de diálogo permanente com o estudante;

x

consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do estabelecido;

x

disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades;

x

adoção de estratégias cognitivas e metacognitivas como aspectos a serem considerados nas
avaliações;

x

adoção de procedimentos didático‐pedagógicos visando à melhoria contínua da
aprendizagem;

x

discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades
desenvolvidas; e

x

observação das características dos estudantes, seus conhecimentos prévios integrando‐os
aos saberes sistematizados do curso, consolidando o perfil do trabalhador‐cidadão, com
vistas à (re) construção do saber escolar.
A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplinas e bimestres, considerando aspectos

de assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96. A assiduidade diz
respeito à frequência às aulas teóricas, aos trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e atividades
práticas. O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo dos estudantes e
dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas.
O desempenho acadêmico dos estudantes por disciplina e em cada bimestre letivo, obtido a
partir dos processos de avaliação, será expresso por uma nota, na escala de 0 (zero) a 100 (cem). Será
considerado aprovado na disciplina o estudante que, ao final do 2º bimestre, não for reprovado por falta
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e obtiver média aritmética ponderada igual ou superior a 60 (sessenta), de acordo com a seguinte
equação:
MD

2N1  3N2
5

na qual
MD = média da disciplina
N1 = nota do estudante no 1º bimestre
N2 = nota do estudante no 2º bimestre
O estudante que não for reprovado por falta e obtiver média igual ou superior a 20 (vinte) e
inferior a 60 (sessenta) terá direito a submeter‐se a uma avaliação final em cada disciplina, em prazo
definido no calendário acadêmico do Campus de vinculação do estudante. Será considerado aprovado,
após avaliação final, o estudante que obtiver média final igual ou maior que 60 (sessenta), de acordo
com as seguintes equações:
MFD
MFD

MD  NAF
, ou
2

2NAF  3N2
MFD
5
, ou

2N1  3NAF
5

nas quais
MFD = média final da disciplina
MD= média da disciplina
NAF = nota da avaliação final
N1 = nota do estudante no 1º bimestre
N2 = nota do estudante no 2º bimestre
Em todos os cursos ofertados no IFRN, será considerado reprovado por falta o estudante que
não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total das disciplinas
cursadas, independentemente da média final.
Os critérios de verificação do desempenho acadêmico dos estudantes são tratados pela
Organização Didática do IFRN.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC)
Os cursos superiores de graduação serão aferidos mediante uma avaliação sistêmica dos PPCs e
avaliações locais do desenvolvimento dos cursos, tendo por referência a autoavaliação institucional, a
avaliação das condições de ensino, a avaliação sistêmica e a avaliação in loco a serem realizadas por
componentes do Núcleo Central Estruturante (NCE) vinculado ao curso, em conjunto com o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso em cada campus.
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A autoavaliação institucional e a avaliação das condições de ensino deverão ser realizadas
anualmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) que tem por finalidade a coordenação dos
processos internos de avaliação da instituição, a sistematização e a prestação das informações
solicitadas pelo INEP. O resultado da autoavaliação institucional deverá ser organizado e publicado pela
CPA, analisado e discutido em cada Diretoria Acadêmica do IFRN e, especificamente, pelos cursos,
mediado pela coordenação, junto aos professores e estudantes.
O NCE constitui‐se num órgão de assessoramento, vinculado à Diretoria de Avaliação e
Regulação do Ensino da Pró‐Reitoria de Ensino, sendo composto por comissão permanente de
especialistas, assessores aos processos de criação, implantação, consolidação e avaliação de cursos na
área de sua competência. Nessa perspectiva, a atuação do NCE tem como objetivo geral garantir a
unidade da ação pedagógica e do desenvolvimento do currículo no IFRN, com vistas a manter um
padrão de qualidade do ensino, em acordo com o Projeto Político‐Pedagógico Institucional e o Projeto
Pedagógico de Curso.
Por outro lado, o NDE constitui‐se como órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao
Colegiado de Curso, constituído de um grupo de docentes que exercem liderança acadêmica, percebida
no desenvolvimento do ensino, na produção de conhecimentos na área e em outras dimensões
entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.
A avaliação e eventuais correções de rumos necessárias ao desenvolvimento do PPC devem ser
realizadas anualmente e definidas a partir dos critérios expostos a seguir:
a) Justificativa do curso – deve observar a pertinência no âmbito de abrangência, destacando:
a demanda da região, com elementos que sustentem a criação e manutenção do curso; o
desenvolvimento econômico da região, que justifiquem a criação e manutenção do curso; a
descrição da população da educação básica local; a oferta já existente de outras instituições
de ensino da região; a política institucional de expansão que abrigue a oferta e/ou
manutenção do curso; a vinculação com o PPP e o PDI do IFRN.
b) Objetivos do curso – devem expressar a função social e os compromissos institucionais de
formação humana e tecnológica, bem como as demandas da região e as necessidades
emergentes no âmbito da formação docente para a educação básica.
c) Perfil profissional do egresso – deve expressar as competências profissionais do egresso do
curso.
d) Número de vagas ofertadas – deve corresponder à dimensão (quantitativa) do corpo
docente e às condições de infraestrutura no âmbito do curso.
e) Estrutura curricular – deve apresentar flexibilidade, interdisciplinaridade, atualização com o
mundo do trabalho e articulação da teoria com a prática.
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f)

Conteúdos curriculares – devem possibilitar o desenvolvimento do perfil profissional,
considerando os aspectos de competências do egresso e de cargas horárias.

g) Práticas do curso – devem estar comprometidas com a interdisciplinaridade, a
contextualização, com o desenvolvimento do espírito crítico‐científico e com a formação de
sujeitos autônomos e cidadãos.
h) Programas sistemáticos de atendimento ao discente – devem considerar os aspectos de
atendimento extraclasse, apoio psicopedagógico e atividades de nivelamento.
i)

Pesquisa e inovação tecnológica – deve contemplar a participação do discente e as
condições para desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação tecnológica.

9. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DE CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
No âmbito deste projeto pedagógico de curso, compreende‐se o aproveitamento de estudos
como a possibilidade de aproveitamento de disciplinas estudadas em outro curso superior de
graduação; e a certificação de conhecimentos como a possibilidade de certificação de saberes
adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, inclusive fora do ambiente escolar, com o
fim de alcançar a dispensa de disciplinas integrantes da matriz curricular do curso, por meio de uma
avaliação teórica ou teórica‐prática, conforme as características da disciplina.
Os aspectos operacionais relativos ao aproveitamento de estudos e à certificação de
conhecimentos, adquiridos através de experiências vivenciadas previamente ao início do curso, são
tratados pela Organização Didática do IFRN.

10. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O Quadro 7 a seguir apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso de
Tecnologia em Agroecologia, na modalidade presencial. Os Quadros 8 a 12 apresentam a relação
detalhada dos laboratórios específicos.
Quadro 7 – Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do curso.

Qtde.

Espaço Físico

08

Salas de Aula

01

Sala de Audiovisual ou
Projeções

01

Sala de videoconferência

Descrição
Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para
utilização de computador e projetor multimídia.
Com 60 cadeiras, projetor multimídia, computador, televisor e DVD
player.
Com 40 cadeiras, equipamento de videoconferência, computador e
televisor.
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01

Auditório

01

Biblioteca

01

Laboratório de Informática
Laboratório de Línguas
estrangeiras
Laboratório específico de solo
e água
Laboratório específico de
biologia, microbiologia e
controle biológico
Laboratório específico de
processamento de alimentos
de origem vegetal e animal
Laboratório específico didático
em Agroecologia

01
01
01

01
01
01

Laboratório específico de
estudos em Agroecologia

Com 100 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de
caixas acústicas e microfones.
Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico
e de multimídia específicos.
Com 40 máquinas, softwares específicos e projetor multimídia.
Com 40 carteiras, projetor multimídia, computador, televisor, DVD
player e equipamento de som amplificado.
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.
Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.

Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais específicos.
Área de plantio, criação de animais e viveiro de produção de mudas
Núcleo de Estudos em Agroecologia‐NEA, com espaço de estudos
individual e em grupo, acervo bibliográfico própio e de multimídia
específicos.

Quadro 8 – Equipamentos para o Laboratório de solo e água.

Capacidade de
atendimento
LABORATÓRIO: Laboratório específico de solo e água
(estudantes)
200
20
Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)
Área (m2)

Qtde.
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
10
2
2
2
1
10
3
3
2
5
1
1
1
2

Equipamentos (hardwares instalados e/ou outros)
Especificações
ESPECTOMETRO DIGITAL VISIVEL DE BANCADA
BLOCO MICRODIGESTOR
DESTILADOR DE NITROGENIO, CALDEIRA EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMI‐AUTOMATICO
ESTUFA INCUBADORA
FREEZER VERTICAL CAPACIDADE 253LITROS
MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE, SALINIDADE, TEMPERATURA E TDS
CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL DE MESA
BOMBA DE VACUO, COMPRESSSOR DE AR
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO
CONDUTIVIMETRO DIGITAL PORTATIL
FOTOMETRO DE CHAMA DIGITAL
MEDIDOR DE PH PORTATIL DE BOLSO
ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR
MEDIDOR DE BANCADADIGITAL PH/MV E TEMPERATURA
ESTUFA DE BANDEJAS COM CIRCULACAO FORCADA DE AR
BALANCA DIGITAL SEMI‐ANALITICA
BALANCA ANALITICA ELETRONICA
AGITADOR COM AQUECIMENTO
CONJUTO DE PENEIRAS PARA SOLO
LUPA MANUAL
REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 280L
KIT LABORATÓRIO ECOLÓGICO PARA ANÁLISE DE ÁGUA
BURETA DIGITAL ELETRÔNICA 50ML
COMPRESSOR DE AR PARA FOTÔMETRO DE CHAMA
CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA
AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
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1
2

AGITADOR MAGNÉTICO DE KLINE
DESTILADOR DE PAREDE COM CAPACIDADE DE 4 L/H
Quadro 9 – Equipamentos para o Laboratório de biologia, microbiologia e controle biológico.

Capacidade de
atendimento
(estudantes)
controle biológico
200
20
Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)
LABORATÓRIO: Laboratório específico de biologia, microbiologia e

QTDE.
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
2
2
5
1
2
1
5

Área (m2)

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS E/OU OUTROS)
ESPECIFICAÇÕES
ARMÁRIO ENTOMOLÓGICO
FREEZER HORIZONTAL
REFRIGERADOR DUPLEX
AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
CAPELA DE EXAUSTÃO COM CARCAÇA EM ESTRUTURA DE VIDRO
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, LÂMPADA DE HALOGÊNIO PRÉ‐CENTRADA
ESTUFA BACT
LUPA MANUAL
JOGO DE 50 LAMINAS DE PARASITOLOGIA GERAL
JOGO DE 20 LAMINAS DE MICROSCOPIA DE FUNGOS E LIQUENS
BALANCA ANALITICA ELETRONICA
ESTUFA DE BANDEJAS COM CIRCULACAO FORCADA DE AR
ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR ILUMINACAO, DUPLA EPISCOPIA E DIASCOPICA
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO
CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL DE MESA
ESTUFA INCUBADORA
MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR PRISMATICO
Quadro 10 – Equipamentos para o Laboratório de específico de processamento de alimentos de origem vegetal e animal

Capacidade de
atendimento
LABORATÓRIO: Equipamentos para o Laboratório de específico de
(estudantes)
processamento de alimentos de origem vegetal e animal
200
20
Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)
Área (m2)

QTDE.
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
2
2
5
1
2
1
5

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS E/OU OUTROS)
ESPECIFICAÇÕES
Desnatadeira
Taxo inox
Lactodecimentro
Caneca Alizarol
Formas de mussarela
For.Q.m.p
Prença p/ Queijo
Formas de 500g
Forma Q.Fresco
Caixa para queijo
F.Q.Manteiga
Embaladeira a vacuo
Friser 380L
Desnatadeira
Taxo inox
Lactodecimentro
Caneca Alizarol
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Quadro 11 – Equipamentos para o Laboratório de específico de processamento de alimentos de origem vegetal e animal

Capacidade de
Área (ha)
atendimento
LABORATÓRIO: Laboratório específico didático em Agroecologia
(estudantes)
200
40
Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)

QTDE.
1
1
1

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS E/OU OUTROS)
ESPECIFICAÇÕES
Instalações de uso animal (apicultura, avicultura, suinocultura, caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura, piscicultura)
Instalações de uso vegetal (olerícolas, fruteiras, grãos)
Instalações para produção de fertilizantes

Quadro 12 – Equipamentos para o Laboratório de específico de estudos em Agroecologia

Capacidade de
atendimento
LABORATÓRIO: Laboratório específico de estudos em agroecologia
(estudantes)
100
0
Descrição (materiais, ferramentas, softwares instalados, e/ou outros dados)
Área (m2)

QTDE.
1
1
1
1
1
1
1

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS E/OU OUTROS)
ESPECIFICAÇÕES
Material de divulgação
Material de consumo
Cartucho para impressora
Computador
Flip chart
Câmara de Vídeo
Impressora multifuncional
Livros Didáticos

10.1. BIBLIOTECA
A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil
acesso via terminal ao acervo da biblioteca.
O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por
títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência
do curso. Deve oferecer 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.
Deverão estar disponíveis para consulta e empréstimo, numa proporção de 6 (seis) estudantes
por exemplar, no mínimo, 3 (três) dos títulos constantes na bibliografia básica das disciplinas que
compõem o curso, com uma média de 5 (cinco) exemplares por título.

38

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, na modalidade presencial
IFRN, 2012

A listagem com o acervo bibliográfico básico necessário ao desenvolvimento do curso é
apresentado no Anexo VI.

11. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO‐ADMINISTRATIVO
Os Quadros 11 e 12 descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico‐administrativo,
necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma
turma para cada período do curso, correspondente ao Quadro 1.
Quadro 11 – Pessoal docente necessário ao funcionamento do curso.

Descrição
Núcleo Fundamental
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Língua Portuguesa
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Matemática
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Língua Inglesa
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Biologia
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Química
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Física

Qtde.
01
01
01
01
01
01

Núcleo Científico e Tecnológico
Unidade Básica
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com licenciatura em Informática.

01

Unidade Tecnológica
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Filosofia
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Sociologia
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Zootecnia
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Medicina Veterinária
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Ciências do solo.
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Recursos hídricos.
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Fitotecnia.
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Administração Rural
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Extensão Rural
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Antropologia.
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Ecologia
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Botânica
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Engenharia Agrícola.
Professor com pós‐graduação lato ou stricto sensu e com graduação na área de Estatística.

01
01
01
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Total de professores necessários

23

Quadro 12 – Pessoal técnico‐administrativo necessário ao funcionamento do curso.

Descrição
Apoio Técnico
Profissional de nível superior na área de Pedagogia, para assessoria técnica ao coordenador de curso e
professores, no que diz respeito às políticas educacionais da Instituição, e acompanhamento didático‐
pedagógico do processo de ensino aprendizagem.
Profissional de nível superior na área de Ciências Agrárias para assessorar e coordenar as atividades dos

Qtde.

01
01
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laboratórios de específicos do Curso.
Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de Química para manter, organizar e definir
demandas dos laboratórios específicos do Curso.
Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de ciências para manter, organizar e definir
demandas dos laboratórios de apoio ao Curso.
Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de Informática para manter, organizar e definir
demandas dos laboratórios de apoio ao Curso.
Apoio Administrativo
Profissional de nível médio/intermediário para prover a organização e o apoio administrativo da secretaria
do Curso.
Total de técnicos‐administrativos necessários

01
01
01

01
05

Quadro 13 – Pessoal funcionário terceirizado (trabalhador rural) necessário ao funcionamento do Laboratório específico didático em
Agroecologia.

Descrição
Funcionário terceirizado (trabalhador rural)
Profissional de nível fundamental para executar e dar manutenção as atividades do Laboratório específico
didático em Agroecologia.
Total de Funcionário terceirizado (trabalhador rural)

Qtde.
08
08

Além disso, é necessária a existência de um professor Coordenador de Curso, com pós‐
graduação stricto sensu e com graduação na área de Agroecologia ou Ciências Agrárias, responsável pela
organização, decisões, encaminhamentos e acompanhamento do curso.

12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Após a integralização dos componentes curriculares que compõem a matriz curricular, inclusive
a realização da Prática Profissional, do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, será conferido ao
estudante o Diploma de Tecnólogo em Agroecologia.

Obs.: O tempo máximo para a integralização curricular do curso será de até duas vezes a
duração prevista na matriz curricular.
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ANEXO I – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO FUNDAMENTAL
Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Língua Portuguesa
Pré‐
‐‐‐
Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h(80h/a)
Número de créditos 4
EMENTA

Tópicos de gramática, leitura e produção de textos.
PROGRAMA
Objetivos
Quanto à gramática:
Aperfeiçoar o conhecimento (teórico e prático) sobre as convenções relacionadas ao registro padrão escrito.
x
Quanto à leitura de textos escritos:
recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante;
x
reconhecer, a partir de traços caracterizadores manifestos, a(s) sequência(s) textual(is) presente(s) e o gênero textual
x
configurado;
descrever a progressão discursiva;
x
identificar os elementos coesivos e reconhecer se assinalam a retomada ou o acréscimo de informações; e
x
avaliar o texto, considerando a articulação coerente dos elementos linguísticos, dos parágrafos e demais partes do texto;
x
a pertinência das informações e dos juízos de valor; e a eficácia comunicativa.
Quanto à produção de textos escritos:
produzir textos (representativos das sequências descritiva, narrativa e argumentativa e, respectivamente, dos gêneros
x
verbete, relato de atividade acadêmica e artigo de opinião), considerando a articulação coerente dos elementos
linguísticos, dos parágrafos e das demais partes do texto; a pertinência das informações e dos juízos de valor; e a eficácia
comunicativa.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.

2.

Tópicos de gramática
1.1. Padrões frasais escritos
1.2. Convenções ortográficas
1.3. Pontuação
1.4. Concordância
1.5. Regência
Tópicos de leitura e produção de textos
2.1. Competências necessárias à leitura e à produção de textos: competência lingüística, enciclopédica e comunicativa
2.2. Tema e intenção comunicativa
2.3. Progressão discursiva
2.4. Paragrafação: organização e articulação de parágrafos (descritivos, narrativos, argumentativos);
2.5. Seqüências textuais (descritiva, narrativa, argumentativa e injuntiva): marcadores lingüísticos e elementos
macroestruturais básicos
2.6. Gêneros textuais (especificamente jornalísticos, técnicos e científicos): elementos composicionais, temáticos,
estilísticos e programáticos
2.7. Coesão: mecanismos principais
2.8. Coerência: tipos de coerência (interna e externa) e requisitos de coerência interna (continuidade, progressão, não‐
contradição e articulação)
Procedimentos Metodológicos

x

Aula dialogada, leitura dirigida, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da
informação.
Recursos Didáticos

x

Apostilas elaboradas pelos professores, quadro branco, computador e projetor multimídia.
Avaliação
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x

Contínua por meio de atividades orais e escritas, individuais e em grupo.

Bibliografia Básica
1.
2.
3.

BECHARA, E. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
FARACO, C.A.; TEZZA, C. Oficina de Texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
SAVIOLI, F.P.; FIORIN, J.L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996.
Bibliografia Complementar

1.
2.

CAMARGO, T. N. de. Uso de Vírgula. Barueri, SP: Manole, 2005. (Entender o português; 1).
GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

3.
4.

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.
INFANTE, U. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2008.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Matemática

Carga‐Horária: 60h (80h/a)

Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Número de Créditos 4
EMENTA

Noções de conjuntos. Conjuntos numéricos. Equações e sistemas de equações de 1º grau. Equações e sistemas de equações
de 2º grau. Relações. Funções. Matrizes. Determinantes. Sistemas de equações lineares.
PROGRAMA
Objetivos
Revisar os conceitos fundamentais da matemática a fim de aplicá‐los no estudo do cálculo.
Conteúdos
Noções de conjuntos. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais (valor absoluto e intervalos).
Razão e proporção: grandezas diretamente e inversamente proporcionais; regra de três simples e composta. Equações e
sistemas de equações de 1º grau. Equações e sistemas de equações de 2º grau. Relações: conceito, produto cartesiano.
Funções: conceito, domínio e imagem. Funções: polinomial, quadrática, exponencial, logarítmica e trigonométrica (seno,
cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente); representação gráfica e interpretação dos coeficientes. Matrizes.
Determinantes. Sistemas de equações lineares.
Procedimentos Metodológicos
x
x
x
x

Aula dialogada;
Trabalhos individuais e em grupo;
Palestra e debate;
Avaliação escrita.
Recursos Didáticos

Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV.
Avaliação
Será contínua considerando os critérios de participação ativa dos discentes no decorrer das aulas nas aulas expositivas, na
produção de trabalhos acadêmicos: trabalhos escritos e orais, individuais e em grupo, sínteses, seminários e avaliações
individuais.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

IEZZI, G.; HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar. v.1. 8.ed. São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, G.; DOLCE, O.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar.v.2. 9.ed. São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar. v.3. 9.ed. São Paulo: Atual, 2004.
Bibliografia Complementar

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IEZZI, G.; HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar. v.4. 7.ed. São Paulo: Atual, 2004.
______. Fundamentos de matemática elementar. v.5. 7.ed. São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, G.; DOLCE, O.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. v.6. 7.ed. São Paulo: Atual, 2005.
IEZZI, G.; HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar. v.7. 5.ed. São Paulo: Atual, 2005.
IEZZI, G.; MURAKAMI, C.; MACHADO, N. J. Fundamentos de matemática elementar. v.8. 6.ed. São Paulo: Atual, 2005.
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar. v.9. 8.ed. São Paulo: Atual, 2005.
______. Fundamentos de matemática elementar. v.10. 6.ed. São Paulo: Atual, 2005.
11. SILVA, S. M.; SILVA, E. M. da; SILVA, E. M, da. Matemática Básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2002.
12. FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de lógica e matemática básica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005
13. SCHWERTL, S. L. Matemática Básica. Blumenau: Edifurb, 2008.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Língua Inglesa
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária: 60h(80h/a)
Número de créditos 4
EMENTA

Estudo da língua inglesa, através de leitura de textos, tradução, produção escrita, noção de termos técnicos, aquisição e
ampliação de vocabulário.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x

Desenvolver habilidades de leitura e escrita na língua inglesa e o uso competente dessa no cotidiano;
Construir textos básicos, em inglês, usando as estruturas gramaticais adequadas;
Praticar a tradução de textos do inglês para o português;
Compreender textos em Inglês, através de estratégias cognitivas e estruturas básicas da língua;
Utilizar vocabulário da língua inglesa nas áreas de formação profissional;
Desenvolver projetos multidisciplinares, interdisciplinares utilizando a língua Inglesa como fonte de pesquisa.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.

Estratégias de Leitura
1.1. Identificação de idéia central
1.2. Localização de informação específica e compreensão da estrutura do texto
1.3. Uso de pistas contextuais
1.4. Exercício de inferência
2. Estratégias de Leitura
2.1. Produção de resumos, em português, dos textos lidos
2.2. Uso de elementos gráficos para “varredura” de um texto
3. Conteúdo Sistêmico
3.1. Contextual reference
3.2. Passive to describe process
3.3. Defining relative clauses
3.4. Instructions: imperative
3.5. Present perfect
3.6. Present perfect continuous
3.7. Conditional sentences
3.8. Modal verbs
3.9. Prepositions
3.10. Linking words (conjunctions)
4. Conteúdo Sistêmico
4.1. Compound adjectives
4.2. Verb patterns
4.3. Word order
4.4. Comparisons: comparative and superlative of adjectives
4.5. Countable and uncountable nouns
4.6. Word formation: prefixes, suffixes, acronyms and compounding
Procedimentos Metodológicos
Aulas expositivas com discussão; Seminários temáticos; Aulas práticas em laboratório; Discussões presenciais de
estudos de casos e de textos previamente selecionados
Recursos didáticos
Internet, projetor multimídia, DVDs, computador, televisor, e CD‐ROMs.
Avaliação
Avaliação escrita; Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas).
Bibliografia Básica
1.

AZAR, B. S. Understanding and Using English Grammar. 3.Ed. Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1998.
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2.
3.

OLIVEIRA, S. Estratégias de Leitura para Inglês Instrumental. Brasília: Ed. UnB., 1998.
TOUCHÉ, A~. C.; ARMAGANIJAN, M. C. Match Point. São Paulo: Longman, 2003.

1.
2.
3.

Bibliografia Complementar
SOUZA, A. G. F. (Org.). Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal, 2010.
ACEVEDO, Ana; DUFF, Marisol with REZENDE, Paulo. Grand Slam Combo. Pearson Education, 2004.
OLINTO, Antônio, Minidicionário: inglês‐português, português‐inglês. Saraiva, 2006.

4.
5.

Michaelis: dicionário escolar inglês: inglês‐português, português‐inglês. São Paulo: Melhoramentos, 2001.
Longman: dicionário escolar: inglês‐português: português‐inglês. Inglaterra: Longman, 2002.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Biologia
Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Carga‐Horária: 45h (60h/a)
Número de Créditos 3

EMENTA
Introdução ao estudo da teoria celular vegetal; morfologia e fisiologia das células vegetal. Estruturas externas e internas dos
vegetais e suas funções. Histologia Vegetal e taxonomia vegetal.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x

Caracterizar e diferenciar a célula vegetal com suas respectivas estruturas;
Compreender o processo de divisão em células vegetais;
Reconhecer e caracterizar os diferentes tecidos vegetais que organizam uma planta;
Identificar os diferentes grupos vegetais, caracterizando‐os;
Reconhecer a importância dos grandes grupos na natureza;
Relacionar cada grupo às suas características.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.
3.

4.

CÉLULA VEGETAL
1.1 Características;
1.2 Parede celular;
1.2.1 Generalidades;
1.2.2 Formação;
1.2.3 Composição e constituição;
1.2.4 Funções;
1.2.5 Pontuações;
1.3 Plastídios;
1.4 Sistema de endomembranas;
1.5 Vacúolos;
1.6 Substâncias ergásticas.
DIVISÃO CELULAR
2.1 Mitose em células vegetais.
HISTOLOGIA VEGETAL
3.1 Conceito de tecido;
3.2 Meristema primário e secundário;
3.3 Parênquima, colênquima e esclerênquima;
3.4 Tecidos de revestimento (epiderme e periderme);
3.5 Tecidos condutores;
3.6 Estruturas secretoras.
PRINCIPAIS GRUPOS VEGETAIS
4.1 História e filosofia da Taxonomia Vegetal;
4.2 Os grandes grupos vegetais: Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae e Angiospermae;
4.3 Características básicas e ciclos de vida dos grandes grupos vegetais.
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas expositivas (teóricas) e teórico‐práticas; Aplicação de exercícios; Seminários.
Recursos Didáticos

Quadro branco, pincel atômico e apagador; Retroprojetor e transparências; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação
x
x
x

Prova escrita;
Resolução de exercícios;
Seminários
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara‐Koogan. 2005.
NABORS, M. W. Introdução à botânica. São Paulo: Roca, 2012.
PAULINO, W. R. Biologia 2: seres vivos: fisiologia. v.2. 16.ed. São Paulo: Ática, 2007.
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1.
2.
3.
4.

Bibliografia Complementar
PURVES, W. K.; SADAVA, D.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C. Vida – A Ciência da Biologia. Vol. I – Célula e Hereditariedade.
6.ed. Porto Alegre: Artmed. 2005.
______. Vida – A Ciência da Biologia. Vol. III – Plantas e Animais. 6.ed. Porto Alegre: Artmed. 2005.
FERRI, M. G. Botânica – Morfologia interna das plantas (Anatomia). 9.ed. São Paulo: Nobel. 1999
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHORN, S.E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara‐Koogan. 2000.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Química
Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Carga‐Horária: 45h (60 h/a)
Número de Créditos
EMENTA

Estrutura do átomo e tabela periódica. Funções inorgânicas. Soluções. Equilíbrio químico e iônico. Química orgânica.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Contribuir na formação de uma cultura científica efetiva, permitindo ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e
processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da própria natureza
em transformação;
Compreender os átomos e a sua composição em partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons.
Localizar os elementos nos respectivos grupos (famílias) e períodos.
Conceituar e entender o significado de raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e
eletronegatividade, bem como entender a variação dessas propriedades de acordo com a posição do elemento na tabela
periódica.
Reconhecer a classe do composto inorgânico pela fórmula molecular.
Nomear compostos inorgânicos a partir das fórmulas moleculares, bem como construir a fórmula a partir do respectivo
nome.
Conceituar soluções, soluto, solvente, bem como diferenciar esses tipos de misturas.
Aplicar cálculos de concentração de soluções;
Reconhecer que, em certas transformações; químicas, há coexistência de reagentes e produtos (estado de equilíbrio
químico, extensão da transformação).
Relacionar os dados de pH e pOH com as propriedades acidas, básicas ou neutras de um sistema.
Reconhecer o funcionamento de uma solução tampão.
Reconhecer as reações de hidrólise qualitativamente.
Reconhecer os grupos funcionais dos compostos orgânicos
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Estrutura Atômica
1.1 As partículas fundamentais do átomo;
1.2 Número atômico e número de massa;
1.3 Estrutura eletrônica dos átomos e dos íons;
Tabela Periódica
2.1 Organização periódica dos elementos químicos;
2.2 Propriedades periódicas dos elementos.
Funções Inorgânicas
3.1 Ácidos
3.2 Bases
3.3 Sais
3.4 Óxidos
Soluções
4.1 Definição
4.2 Classificação da soluções
4.3 Curvas de Solubilidade
4.4 Unidades de concentração
4.5 Diluição e mistura de soluções
Equilíbrio Químico e Iônico
5.1 Conceitos de equilíbrio
5.2 A constante de equilíbrio
5.3 Deslocamentos do equilíbrio
5.4 Constante de equilíbrio de ácidos e bases, produto iônico da água. Conceito de pH
5.5 Solução tampão – descrição qualitativa
5.6 Hidrólise de sais – descrição qualitativa
Química orgânica
6.1 Reconhecimento das principais funções orgânicas.
Procedimentos Metodológicos
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x

Aula expositivo‐dialogada com apoio de diferentes tecnologias educacionais; atividades envolvendo dinâmicas e discussão
em grupo; desenvolvimento e supervisão de atividades no ambiente escolar. Aulas práticas relacionadas aos conteúdos
ministrados em aula.

Recursos Didáticos
x

Quadro, pincel, data show, material básico de laboratório, DVD
Avaliação

x

Os discentes serão avaliados através de provas, listas de exercícios e seminários.
Bibliografia Básica

1. USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
2. FONSECA, M. R. M. Completamente química: química geral. São Paulo: FTD, 2001.
3. USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química geral. Vol. 1. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
Bibliografia Complementar
1.
2.
3.

MAHAN, B. M. et al. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.
RUSSELL, J. B. Química geral. Vol. 1. São Paulo. Makron Books, 1994.
MAHAN, B. M. et al. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

4.

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Weaver, G. C. Química Geral e Reações Químicas. Vol. 2, Cengage Learning, 2009.

5.

FELTRE, R. Química: química geral. Vol. 1. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2009.

6.

CONSTANTINO, M. G. Fundamentos de química experimental. São Paulo: Edusp, 2011
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnólogo em Agroecologia
Disciplina: Física
Pré‐Requsito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
Estudo da física e sua aplicação na área agrícola a fim de poder‐se estabelecer condições a produção rural dentro da
realidade socioeconômica e ambiental do semiárido brasileiro. Estudar medidas e estimativas aplicáveis na agricultura.
Determinação de coeficientes de cultura.
PROGRAMA
Objetivos
• Discorrer sobre o significado da ciência física para a agricultura;
• Entender o que é o meio ambiente/agroecologia e de como este pode ser compreendido através dos conceitos, métodos e
aplicações dessa ciência.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1. Meio ambiente e agroecologia na ótica da Física;
2. Física e mensuração;
3. Vetores;
4. Movimentos: conceitos fundamentais e descrição;
5. Força e movimento;
6. Leis da conservação da mecânica;
7. Hidrostática e hidrodinâmica;
8. Teoria cinética dos gases;
9. Calor e termodinâmica;
10. Ondas, som e audição;
11. Eletromagnetismo;
12. Luz e visão e
13. A energia nuclear e seus usos na sociedade.
Procedimentos Metodológicos
x

Participação dos alunos através de questionamentos na exposição dos conteúdos;

x

Lista de exercícios dos assuntos;

x

Vídeos.

Recursos Didáticos
Salas climatizadas para aulas expositivas com auxílio de projetores multimídia;
Quadro e pincel;
Projetor multimídia (data‐show);
Xérox;
Matéria para a montagem dos experimentos.
Avaliação
Prova escrita;
x
Seminários e/ou trabalhos.
x
Bibliografia Básica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
x
x
x
x
x

1.

3.
4.

HALLIDAY David, RESNICK Robert e WALKER Jearl. Fundamentos de Física: Mecânica, volume 1. Tradução Ronaldo
Sérgio de Biasi. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
HALLIDAY David, RESNICK Robert e WALKER Jearl. Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica,
volume 2. Tradução Ronaldo Sérgio de Biasi. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
HEWITT, P. G. Física conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
VAN LIER, Q. J. Física do Solo. Viçosa MG : Sociedade brasileira de ciências do solo, 2010.

5.

Bibliografia Complementar
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica São Paulo: Atheneu, 2010.

2.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DANTAS, Marlon de Morais. Caracterização química e física de um neossolo flúvico eutrófico sob usos agropecuários
no vale do Açu – RN. Mossoró: [s.n], 2013.
GASPAR, Alberto. Física: Eletromgnetismo: Física Moderna. São Paulo: Ática, 2000.
______________. Física: Eletromgnetismo: Física Moderna. São Paulo: Ática, 2009.
______________. Física: Eletromgnetismo: Física Moderna. São Paulo: Ática, 2005.
______________. Física: Ondas: Óptica: Termodinâmica. São Paulo: Ática, 2004.
_____________. Física: Ondas: Óptica: Termodinâmica. São Paulo: Ática, 2000.
_____________. Física: Ondas: Óptica e Termodinâmica. São Paulo: Ática, 2009.
_____________. Física: Ondas, Óptica, Termodinâmica. São Paulo: Ática, 2003.
Software(s) de Apoio:

ANEXO II – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA UNIDADE BÁSICA DO NÚCLEO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

52

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, na modalidade presencial
IFRN, 2012

Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Informática
Pré‐
‐‐‐
Requisito(s):

Carga‐Horária: 30h (40h/a)
Número de créditos 2
EMENTA

Microinformática. Sistemas operacionais. Internet e Serviços. Software de edição de textos, planilhas, de apresentação.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x

Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento;
Identificar os diferentes tipos de softwares: sistemas operacionais, aplicativos e de escritório;
Compreender os tipos de redes de computadores e os principais serviços disponíveis na Internet;
Relacionar os benefícios do armazenamento secundário de dados;
Operar softwares utilitários;
Operar softwares para escritório.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1. Introdução à Microinformática
1.1. Hardware
1.2. Software
1.3. Segurança da Informação.
2. Sistemas Operacionais
2.1. Fundamentos e funções
2.2. Sistemas operacionais existentes
2.3. Estudo de caso: Windows
2.3.1. Ligar e desligar o computador
2.3.2. Utilização de teclado e mouse
2.3.3. Tutoriais e ajuda
2.3.4. Área de trabalho
2.3.5. Gerenciando pastas e arquivos
2.3.6. Ferramentas de sistemas
2.3.7. Compactadores de arquivos
2.3.8. Antivírus e antispyware
2.3.9. Backup
3. Internet
3.1. Histórico e fundamentos: redes de computadores.
3.2. Serviços: acessando páginas, comércio eletrônico, pesquisa de informações, download de arquivos, correio eletrônico,
conversa on‐line, aplicações (sistema acadêmico), configurações de segurança do Browser, grupos discussão da Web Blogs,
principais redes sociais.
3.3. Princípios de segurança para uso da Internet.
4. Software de edição de texto, planilhas e de apresentação.
4.1. Software de edição de texto
4.1.1 Visão geral
4.1.2 Digitação e movimentação de texto
4.1.3 Nomear, gravar e encerrar sessão de trabalho
4.1.4 Formatação de página, texto, parágrafos e colunas
4.1.5 Correção ortográfica e dicionário
4.1.6 Inserção de quebra de página e coluna
4.1.7 Listas, marcadores e numeradores
4.1.8 Figuras, objetos e tabelas
4.2. Software de planilha eletrônica
4.2.1 Visão geral
4.2.2 Formatação células
4.2.3 Fórmulas e funções
4.2.4 Classificação e filtro de dados
4.2.5 Formatação condicional
4.2.6
Gráficos
4.3. Software de apresentação
4.3.1 Visão geral do Software
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4.3.2 Assistente de criação
4.3.3 Modos de exibição de slides
4.3.4 Formatação de slides
4.3.5 Impressão de slides
4.3.6 Listas, formatação de textos, inserção de desenhos, figuras, som
4.3.7 Vídeo, inserção de gráficos, organogramas e fluxogramas
4.3.8. Slide mestre
4.3.9 Efeitos de transição e animação de slides
Procedimentos Metodológicos
Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
Recursos Didáticos
x

Computador, Projetor multimídia, quadro branco e vídeo (filmes).
Avaliação

x
x
x

Avaliações escritas.
Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas).
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

CAPRON, H. L; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2004.
BRAGA, W. C. Informática Elementar: Open Office 2.0. Alta Books, 2007.
RABELO, J. Introdução à Informática e Windows XP: fácil e passo a passo. Ciência Moderna, 2007.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.

MANZANO, A. L. N. G; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática básica. São Paulo: Érica, 2007.
VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. São Paulo: Campus, 2005.
Apostilas disponíveis em http://www.broffice.org.br/.
Software(s) de Apoio:

x

BrOffice.org Impress e PDF View
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária:
30h (40h/a)
Número de créditos: 2
EMENTA

Conceito de ciência e do método científico. Pesquisa: conceito, abordagens e finalidades. Ética na pesquisa. Elaboração do
projeto de pesquisa: definição da problemática, delimitação do tema, conceito de objeto de estudo, formulação do problema e
das hipóteses e construção dos objetivos da pesquisa. Elaboração dos instrumentos de pesquisa. Análise de dados. Uso
adequado das normas do trabalho científico.
PROGRAMA
Objetivos
Geral:
Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à elaboração de trabalhos científicos, enfatizando a importância do
saber científico no processo de produção do conhecimento.
Específicos:
Conhecer os fundamentos da ciência;
x
Conhecer diferentes métodos de estudo e pesquisa;
x
Saber formular o problema de pesquisa, construir a problemática, elaborar hipóteses.
x
Ter capacidade de planejamento e execução de trabalhos científicos;
x
Conhecer as etapas formais de elaboração e apresentação de trabalhos científicos;
x
Saber usar as Normas Técnicas de Trabalhos Científicos;
x
Planejar e elaborar trabalhos científicos.
x
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A documentação como método de estudo (fichamentos, resumos)
Conceito e função da metodologia científica.
Definição de problema científico, construção da problemática e formulação de hipóteses
Elaboração dos objetivos da pesquisa.
Os instrumentos para efetivação da pesquisa e a análise de dados.
Etapas formais para elaboração de trabalhos acadêmicos.
Normas Técnicas de Trabalhos científicos.
Pesquisa, projeto e relatórios de pesquisa, resenhas, artigo científico.
Procedimentos Metodológicos

Aulas expositivas dialogadas, acompanhadas da realização de trabalhos práticos em sala de aula, estudos dirigidos, discussão e
debates em grupos.
Recursos Didáticos
Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV.
Avaliação
O processo de avaliação tem por objetivo verificar o aprendizado do aluno ao longo da disciplina, bem como sua capacidade de
análise e interpretação, redação e exposição verbal do conhecimento adquirido. Será contínua e orientada pelos seguintes
critérios: interesse pela disciplina, presença nas aulas, leitura dos textos, participação nos debates, apresentação dos
seminários, entrega dos trabalhos no prazo determinado, consulta às normas técnicas da ABNT e seu uso na produção dos
trabalhos acadêmicos, além da interação positiva com os demais alunos e o professor.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

BARROS, A. da S.; FEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2000.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007.

1.

Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
______. NBR 10520: Informação e documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
______. NBR 6023: Informação e documentação: Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ed. Ática. 1995.
GRESSLER, L. A. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo: Loyola, 2003.
GIL, A. C. Métodos e técnicas da pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
ISKANDAR, J. I.. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2005.
LAVILLE, Chistian e Jean Dionne. A construção do saber: manual de metodologia e pesquisa em ciências humanas. Porto
Alegre: Artmed, 1999.
Software(s) de Apoio
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Estatística Básica
Pré‐Requisito(s) Matemática

Carga‐Horária: 80h (60 h/a)

EMENTA
Conceitos Básicos. Distribuição de Frequência. Medidas de Tendência Central. Medidas Separatrizes. Medidas de Dispersão.
Medidas de Assimetria e Curtose. Probabilidade.
PROGRAMA
Objetivos
Proporcionar ao estudante os conhecimentos básicos de Estatística, necessários no estudo das disciplinas e de situações do seu
ciclo profissional, bem como habilitar o estudante para o bom entendimento dos métodos estatísticos na pesquisa científica.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Introdução
1.1 História
1.2 conceitos
1.3 funções
1.4 aplicações
Estatística Descritiva
2.1 Dados estatísticos
2.2 apresentação de dados
2.3 tipos de variáveis
2.4 distribuição de frequências
2.5 tabelas e tipos de gráficos
Medidas de Posição
3.1 Média Aritmética
3.2 Mediana
3.3 Moda
Separatrizes
4.1 Quartis
4.2 Decis
4.3 Centis
Medidas de dispersão
5.1 Desvio médio
5.2 Desvio padrão
5.3 Variância e Coeficiente de variação
Medidas de Assimetria
6.1 Definição
6.2 Coeficiente de Pearson
6.3 Coeficiente de Bowley
6.4 Medida de Curtose
Noções de Estatística e Probabilidade
7.1 Testes de Hipóteses (Noções básicas).
Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos

x

Aula Expositiva (quadro e pincel); Livros e Apostilas; Softwares dinâmicos (R); Exploração e Resolução de situações
problemas (Aplicação), Micro‐pesquisas (simulações).
Recursos Didáticos

Quadro branco, pincel atômico e apagador; Retroprojetor e transparências; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação
x

Trabalhos práticos em equipe (Resolução de situações problemas, Micro ‐ Pesquisa); Atividades em sala (Resolução de
problemas de aplicação) e Atividade individual (Prova contextualizada).

Bibliografia Básica
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1.
2.
3.

FERREIRA, D. F. Estatística Básica. 2. ed. Lavras, MG: UFLA, 2009. 664p.
GOMES, P. F. A estatística moderna na pesquisa agropecuária. Piracicaba: POTAFOS, 1984.
DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações: Volume único. São Paulo: Ática, 2010.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.
4.

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 1997.
LIMA, E. L. et al: Matemática do Ensino Médio. Vol.2. Rio de Janeiro: SBM, 2010.
FERREIRA, P.V. Estatística experimental aplicada à agronomia. 3.ed. Maceió: EDUFAL, 2000.
GOMES, P. F. Iniciação à Estatística. 3.ed. São Paulo. Livraria Nobel. 1978.
Software de apoio
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Disciplina: Bioquímica
Pré‐Requisito(s) Química / Biologia

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de Créditos 4

EMENTA
Conhecer e interpretar os princípios básicos e necessários para compreensão dos processos biológicos ao nível das
transformações moleculares dos constituintes celulares como as biomoléculas (carboidratos, lipídeos, proteínas, aminoácidos,
enzimas, vitaminas, hormônios e dentre outros) e as principais vias metabólicas relacionadas ao crescimento dos organismos
vivos.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x

Capacitar o educando em conhecimentos básicos dos fenômenos de transformações moleculares dos compostos de
natureza orgânica presentes nos seres vivos, das principais vias metabólicas envolvendo esses compostos e dos processos
biológicos de respiração e fotossíntese.
Caracterizar e diferenciar a estrutura, classificação e função biológica dos carboidratos, lipídeos, aminoácidos, proteínas,
enzimas, ácidos nucléicos e vitaminas;
Explicar a importância de cada composto químico inorgânico e orgânico nos sistemas vivos;
Estudar o metabolismo dos carboidratos, lipídeos, aminoácidos e nucleotídeos;
Conhecer a inter‐relação entre as vias metabólicas;
Entender os processos de fotossíntese e respiração celular.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

Introdução a Bioquímica
1.1
Composição química dos seres vivos;
1.2
Princípios termodinâmicos;
1.3
Reações de oxido redução;
1.4
Compostos de fosfato de alta energia;
1.5
Necessidades energéticas
2. Carboidratos
2.1
Estrutura, classificação e função biológica;
2.2
Metabolismo dos carboidratos.
3. Lipídeos
3.1
Estrutura e classificação dos principais ácidos graxos;
3.2
Função biológica;
3.3
Metabolismo dos lipídeos.
4. Aminoácidos
4.1
Estrutura;
4.2
Tipos de aminoácidos;
4.3
Metabolismo dos aminoácidos.
5. Proteínas
5.1
Estrutura, classificação e função biológica;
5.2
Biossíntese de proteínas.
6. Enzimas
6.1
Conceito;
6.2
Classificação;
6.3
Nomenclatura;
6.4
Atividade enzimática;
6.5
Especificidade;
6.6
Fatores que afetam a atividade enzimática.
7. Ácidos nucléicos
7.1
Estrutura, classificação e função biológica;
7.2
Metabolismo dos nucleotídeos.
8. Vitaminas
8.1
Estrutura, classificação e função biológica.
9. Respiração
9.1
Etapas da respiração aeróbica: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória.
10. Fotossíntese
10.1 Etapas da fotossíntese: luminosa ou fotoquímica e escura ou química;
10.2 Fatores que interferem na atividade fotossintética.
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas expositivas (teóricas) e teórico‐práticas; Realização de seminários; Estudo dirigido e aplicação de exercícios para
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maior fixação do conteúdo teórico;
Recursos Didáticos
Quadro branco, pincel atômico e apagador; Retroprojetor e transparências; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos.
Avaliação
x
x
x

Prova escrita;
Apresentação de seminários
Discussão dos conteúdos programáticos através de estudo dirigido e resolução de exercícios.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

MARZZOCO, A; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. São Paulo: Thomson, 2007.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artemed, 2011.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.
4.
5.

TYMOCZKO, J. L.; BERG, J. M., STRYER L. Bioquímica – Fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
CISTERNAS, J. R. Fundamentos Teóricos e Práticas em Bioquímica. 1.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
COMPRI‐NARDY M. B.; STELLA M. B.; OLIVEIRA C. Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica. 1.ed. Rio de
Janeiro: LAB Editora, 2009.
MURRAY, R. K. et al. Harper: bioquímica ilustrada. 26. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
LEHNINGER, A. L. Princípios da Bioquímica. 3.ed. São Paulo: Savier, 2006.
Software de apoio
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ANEXO III – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA UNIDADE TECNOLÓGICA DO
NÚCLEO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Filosofia, Ciência e Tecnologia
Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Carga‐Horária: 30h (40h/a)
Número de Créditos 2
EMENTA

Principais problemas da sociedade tecnológica. Ética e filosofia da ciência. Natureza e Cultura. A condição humana e a
questão da identidade e da diversidade. O Trabalho e as diversas concepções de homem.
PROGRAMA
Objetivos
x

x

Inserir o aluno no exercício do pensar filosófico, conscientizando‐o da necessidade de uma visão crítica, através de
questionamentos e da formulação de um pensamento argumentativo baseado nas discussões realizadas pelos
pensadores da historia da filosofia, com vistas a uma reflexão sobre o momento histórico atual, seus problemas e
desafios humanos e sociais colocados sob a égide da racionalidade desenvolvida no ocidente, relacionando as questões
que envolvem a conduta humana, a dimensão ética, a crise na modernidade e a responsabilidade social e ética do
homem no mundo globalizado;
Compreender a relação intrínseca entre o estudo dos conceitos de Filosofia, ética, Moral e ética profissional com a
formação de uma consciência crítica. Contribuir com uma formação humanística e visão global que o habilite a
compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido. Internalizar valores que promovam a
responsabilidade social, a justiça e a ética profissional. Estabelecer uma discussão sobre a ética percebendo esta, não
somente centrada na ação/relação do homem para com o homem, também em sua ação/relação com a técnica e,
consequentemente, a natureza.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA FILOSOFIA
1.1 Do Mito à Filosofia
1.2 A atitude filosófica
1.3 O que é ciência
1.4 Os pré‐socráticos
1.5 Filosofia Socrático‐Platônica
1.6 O método socrático
1.7 O conceito de verdade
1.8 O Realismo aristotélico: crítica a Platão e a realidade como ponto de partida.
1.9 O homem como animal político
1.10 A virtude como justa medida
1.11 O “bem” como conceito central do pensamento ético ocidental
ÉTICA E FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA
2.1 O que a ética é: uma concepção
2.2 A ética pensada através de uma concepção ocidental
2.3 Ética e Meio Ambiente
2.4 A problemática do meio ambiente
2.5 Ética e as futuras gerações
2.6 O respeito à vida
2.7 A relação entre a Ética e a Técnica
2.8 Ética e responsabilidade
2.9 Ética e o princípio do cuidado
ABORDAGENS FILOSÓFICAS DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS
3.1 Linguagem e pensamento
3.2 A questão democrática
3.3 O multiculturalismo
3.4 A questão da liberdade
3.5 Relações de poder
3.6 Aspectos filosóficos da Agroecologia
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas expositivas e dialogadas; formação de grupos de debates em sala sobre temas estudados; incentivo à exposição de
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ideias pelos alunos, etc.
Recursos Didáticos
Quadro branco, pincel atômico e apagador; Retroprojetor e transparências; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação
x

Avaliação contínua, levando‐se em consideração: assiduidade, freqüência, pontualidade, participação nas discussões em
sala, integração, organização, responsabilidade e cumprimento das tarefas solicitadas: ficha e sínteses de textos;
trabalhos escritos, resumos, resenhas, apresentações de atividades em grupo (seminários), formação de grupos de
debate e testes avaliativos.
Bibliografia

1.
2.
3.

ARANHA, M. L. de.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 2.Ed. São Paulo: Moderna, 1993.
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 12.ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
______. Iniciação à Filosofia. 1.ed. São Paulo. Editora Ática, 2011.
Bibliografia Complementar

1.

FERRARI, SÔNIA CAMPANER MIGUEL. Filosofia: ensinar e aprender. São Paulo: Saraiva, 2012.

2.

LOMBARDI, JOSÉ CLAUDINEI. Globalização, pós‐modernidade e educação: história, filosofia e

temas transversais. 3. ed. São Paulo: Autores Associados, 2009.
3.

ADAS, SÉRGIO. Proposta de trabalho e ensino de filosofia: especificidade das habilidades; eixos

temáticos‐históricos e transversalidade. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2012.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Sociologia Rural

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de
Créditos

Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

EMENTA
Principais problemas relacionado a Sociologia Rural do Brasil. Entender o modelo fundiário, êxodo rural e as relações entre os
que moram no campo e nas cidades. Compreender os movimentos sociais do campo à cidade.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

O objetivo da disciplina Sociologia Rural no curso de graduação em Agroecologia é refletir, de maneira crítica, sobre os
processos sociais e políticos ocorridos no contexto da agricultura brasileira.
Apresentar a importância da Sociologia Rural para a compreensão do mundo rural brasileiro.
Entender os principais conceitos necessários à análise das relações sociais no campo.
Refletir sobre o modelo fundiário construído historicamente no Brasil.
Analisar a questão agrária brasileira.
Problematizar o êxodo rural, os processos migratórios e as relações campo‐cidade.
Compreender as relações sociais específicas da agricultura familiar.
Analisar a inserção do Meio Técnico‐Científico na agricultura brasileira.
Analisar a formação e atuação dos movimentos sociais do campo.
Enfatizar a importância de estudos voltados especificamente para a realidade do semiárido.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

Introdução à Sociologia
1.1 Conceituação, importância e objetos de estudo da Sociologia e da Sociologia Rural
1.2 As sociedades camponesas: formação e conceituação
1.3 Aspectos culturais do Brasil rural, particularmente do semi‐árido
1.4 As relações sociais específicas do modelo da agricultura familiar
2. Formação histórica da sociedade rural brasileira
2.1 Origens históricas da questão agrária do Brasil
2.2 As capitanias hereditárias e o controle sobre as sesmarias
2.3 A lei de terras de 1850
2.4 O modelo de exploração colonial da terra: latifúndio, monocultura e escravidão
2.5 Movimentos camponeses de rebelião da época colonial ao império.
3. As transformações no mundo rural brasileiro.
3.1 Os processos migratórios, a urbanização e as relações campo‐cidade
3.2 As novas reconfigurações no mundo rural
3.3 O modelo do agronegócio e seus desdobramentos
3.4 Estratificações sociais e proletarização do meio rural.
4. Movimentos sociais, conflitos pela terra e reforma agrária no Brasil.
4.1 Movimentos e organizações sociais de luta pela terra
4.2 As ligas camponesas do Nordeste
4.3 A organização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens,
etc.
4.4 As políticas públicas de reforma agrária
4.5 Os assentamentos rurais
4.6 Experiências de organização social no contexto da agropecuária do semiárido
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas expositivas e dialogadas; debates coletivos a partir da utilização de textos e artigos científicos; aulas práticas no
laboratório e no campo; pesquisa participativa e pesquisa‐ação;
Recursos Didáticos

Quadro branco, pincel atômico e apagador; Retroprojetor e transparências; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação
x

O processo de avaliação se dará envolvendo uma multiplicidade de atividades e critérios, tais como, assiduidade e
participação do aluno, avaliação escrita (prova), apresentação de seminários, produção de trabalhos escritos, artigos, etc;
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Bibliografia
1.

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 10. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

2.

SCOTT, P.; CORDEIRO, R.; MENEZES, M. (Org.). Gênero e geração em contextos rurais. Ilha de Santa Catarina: Ed.
Mulheres, 2010.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2009. (A era da informação, v. 1).

3.

Bibliografia Complementar
1.

CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto. Vol. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

2.

JONAS, H. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2006.

3.

VEYNE, P. (Org.). História da vida privada: do império romano ao ano mil. São Paulo: Companhia de Bolso, c1985.
(História da vida privada, v. 1).

4.

DUBY, G. (Org.). História da vida privada: da Europa feudal à renascença. São Paulo: Companhia de Bolso, c1985.
(História da vida privada, v. 2).

5.

CHARTIER, R. (Org.). História da vida privada: da renascença ao século das luzes. São Paulo: Companhia de Bolso,
c1986. (História da vida privada, v. 3).

6.

VEYNE, P. (Org.). História da vida privada: da revolução francesa à primeira guerra. São Paulo: Companhia de Bolso,
c1986. (História da vida privada, v. 4).

7.

PROST A.; VINCENT G. (Org.). História da vida privada: da primeira guerra a nossos dias. São Paulo: Companhia de
Bolso, c1987. (História da vida privada, v. 5).

8.

CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2009. (A era da informação, v. 2).

9.

DE MASI, D. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

10. PRADO, C. História econômica do Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1945.
11. ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: Edusp, 2007.
12. ANDRADE, M. C. A terra e o homem do nordeste. São Paulo: Editora Atlas, 1986.
13. CASTRO, J. Geografia da fome: o dilema brasileiro ‐ pão ou aço. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
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Disciplina: Gestão de Empreendimentos Solidários
Pré‐Requisito(s):

‐‐‐

Carga‐Horária: 60h (80 h/a)
Número de
4
Créditos

EMENTA
Conhecer e compreender de forma crítica os pensamentos que mudaram a forma de ver o mundo capitalista, reconhecer e
caracterizar as formas de economia social relacionadas ao crescimento da sociedade. Entender as formas alternativas da
economia sustentável e solidária.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
x

Compreender de forma crítica o mundo capitalista que nos rodeia;
Reconhecer e caracterizar a Economia Social como alternativa de organização;
Reconhecer a face humana da economia, com primazia do trabalho sobre o capital: a relação trabalho/capital na
empresa cooperativa e na empresa de capital (privado ou público);
Comparar os objetivos e do equilíbrio da empresa de autogestão, com a empresa de capital; modelos de organização e
gestão e de autogestão (gestão democrática e participativa; estrutura gerencial, etc.);
Relacionar as atividades antrópicas aos modos de produção tradicional e comparando‐os aos modelos sustentáveis;
Certificação do trabalho solidário;
Reconhecer, caracterizar e diferenciar a Economia Popular e Solidária do atual modelo;
Realizar estudos de caso em relação a cooperação e desenvolvimento; complexos cooperativos; redes de colaboração
solidária; experiências históricas e contemporâneas
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

4.

5.

6.

7.

NOÇÕES DE CAPITALISMO E ECONOMIA CONVENCIONAL
1.1 Histórico do Capitalismo
1.2 Conceitos Básicos em Economia
1.3 Leis da Oferta e da Demanda
1.4 Noções de Microeconomia
1.5 Crise do capitalismo e emergência da Economia Solidária
TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
2.1 Diagnóstico da situação atual;
2.2 Teorias do desenvolvimento econômico
2.3 O debate do desenvolvimento regional na América Latina e no Brasil.
3. ESPAÇO, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL
3.1 Conceito de espaço
3.2 A organização do espaço
3.3 Espaço, território e região
3.4 Espaço e desenvolvimento
3.5 As relações natureza‐sociedade
3.6 Bases econômicas do Semiárido brasileiro
3.7 Antropização das caatingas e suas relações econômicas
MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENDÓGENO
4.1 Descobrindo e aproveitando as aptidões econômicas locais
4.2 Geração de emprego e renda
4.3 Formação de Clusters de apoio ao desenvolvimento de aptidões regionais.
REDES SOLIDÁRIAS, ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
5.1 A agenda 21
5.2 Empreendimentos de Economia Solidária
5.3 Redes de comercialização solidária
5.4 A economia solidária e a redução das desigualdades
5.5 Bases estratégicas de conservação ambiental no bioma Caatinga e seu reflexo na economia regional.
5.6 Economia Solidária no Semiárido.
CERTIFICAÇÃO E O FUTURO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
6.1 Certificando para comercializar.
6.2 Passo a passo da certificação
6.3 Certificadoras e ambientes de comércio justo e solidário.
ESTUDOS DE CASO
7.1 Rede Xique‐xique de Comercialização Solidária.
7.2 Sementes da Paixão
Procedimentos Metodológicos
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x

Aulas expositivas (teóricas) e teórico‐práticas (visitas a Cooperativas e Associações); Aplicação de exercícios individuais e
em grupo; Seminários.

Recursos Didáticos
x

Quadro branco, pincel atômico e apagador; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação

x
x
x
x

Prova escrita;
Debates
Seminários.
Trabalhos de pesquisa em grupo
Bibliografia Básica
1.

SINGER, P. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.

2.

TABOSA FILHO, M. Ferramentas Para Gestão de Resultados. Brasília, DF: SENAC‐DF, 2013.

3.

VEIGA, J. E. da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
Bibliografia Complementar

1.

GUIDUCCI, R. C. N.; LIMA FILHO, J. R.; MOTA, M.(Org.). Viabilidade econômica de sistemas de produção
agropecuários: metodologia e estudos de caso. Brasília, DF: EMBRAPA, 2012.

2.

LOPES, F. F. (Org.). Agroperformance: método de planejamento e gestão estratégica para empreendedorismo agro
visando alta performance. São Paulo: Atlas, 2012.

3.

ANTEAG. Autogestão e Economia Solidária – uma nova metodologia. 2º volume. Brasília: Ministério do Trabalho e
Emprego, 2005.

4.

SINGER, P. Introdução à economia solidária. São Paulo: Ed. Perseu Abramo, 2002.

5.

AMARAL FILHO, J do. A endogeneização do desenvolvimento econômico regional e local. In: XXVII Encontro Nacional da
ANPEC, dezembro, Belém‐Pará. Anais da ANPEC, 1999, pp.1281‐1300.
BARQUERO, A. V. Desarrollo, redes e innovación. Madrid : Pirámide, 1999.
CARVALHO, J. W. C. de; Processo de construção da Rede Xiquexique de Comercialização Solidária. Trabalho de
Conclusão de Curso. UFRPE. Recife:, 2006.

6.
7.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Bases Científicas da Agroecologia
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04
EMENTA

A insustentabilidade atual da produção e consumo de alimentos. Revolução Verde. Bases conceituais da sustentabilidade.
Premissas dominantes da ciência moderna e suas alternativas. Revolução paradigmática: a Ciência Agroecológica. Bases
epistemológicas da Agroecologia. Os Agroecossistemas como unidade de análise. A teoria da trofobiose. Transição
Agroecológica. Principais correntes de base ecológica.
PROGRAMA
Objetivos
x

Facilitar a compreensão e um refletir crítico sobre o processo de construção do modelo hegemônico da sociedade atual,
com ênfase na produção e consumo de alimentos, através das diversas dimensões da sustentabilidade, tendo as bases
epistemológicas da Agroecologia como novo paradigma científico para apoiar a construção de estilos de produção e
consumo de alimentos em bases mais sustentáveis.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A insustentabilidade atual da produção e consumo de alimentos;
Revolução Verde;
Bases conceituais da sustentabilidade;
Premissas dominantes da ciência moderna e suas alternativas;
Revolução paradigmática: a Ciência Agroecológica;
Bases epistemológicas da Agroecologia;
Os Agroecossistemas como unidade de análise;
A teoria da trofobiose;
Transição Agroecológica;
Principais correntes de base ecológica.
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas expositivas e dialogadas; construção de resenhas; leitura de textos e artigos científicos; debates coletivos;
intercâmbios; aulas de campo
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia, laboratório didático , ambiente protegido para
produção de mudas.
Avaliação

x

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; leitura e entrega de
resenhas de textos e artigos; elaboração e entrega de relatórios de aulas de campo e projetos de pesquisa; realização de
seminários; prova escrita e/ou oral.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Porto Alegre: Agropecuária, 2002.
CASADO, I. G.; MOLINA, G.M.; GUZMÁN, S. E. (Coord.). Intoduccion a la Agroecologia como desarrollo rural sostenible.
Madrid: Ediciones Mundi‐Prensa, 2000.
GLIESSMAN, S.R. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável. 2. Ed. Porto Alegre: UFRGS, 2001.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.
4.

CAPORAL, F. R; COSTABEBER, J.A. Agroecologia: alguns conceitos e princípios. Brasília: MDA/SAF/DATER‐IICA, 2004.
______. Agroecologia e Extensão Rural: contribuições para a Promoção do Desenvolvimento sustentável. Brasília:
MDA/SAF/DATER, 2007.
______.Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a transição a agriculturas mais sustentáveis. Brasília: 2009.
CHABOUSSOU, Francis. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos: novas bases de uma prevenção contra doenças e
parasitas – A teoria da Trofobiose . São Paulo: Expressão popular, 2006.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Biomas e Ecologia da Caatinga
Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Carga‐Horária: 60h (45h/a)

EMENTA

Compreender e saber reconhecer os diferentes biomas no mundo e no Brasil, identificar e caracterizar
os recursos naturais disponíveis na Caatinga. Caracterizar a riqueza e diversidade da Caatinga, saber
explorar com sustentabilidade.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x

Reconhecer, caracterizar e diferenciar os diferentes biomas no mundo e no Brasil.
Compreender a Biosfera e sua composição.
Reconhecer e caracterizar os Recursos Naturais (edáficos, climáticos e hídricos) característicos da Caatinga
Identificar os diferentes grupos vegetais da Caatinga e sua importância econômica
Reconhecer a importância da flora e da fauna da Caatinga e sua interação na natureza;
Relacionar as atividades antrópicas aos modos de degradação da Caatinga.
Formas de preservar a Caatinga ou explorá‐la com bases sustentáveis.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

4.

BIOSFERA E SEU EQUILÍBRIO
1.1 Constituição da Biosfera
1.2 Litosfera
1.3 Hidrosfera
1.4 Atmosfera
1.5 Biociclos (Talassociclo, Epinociclo e Limnociclo)
BIOMAS
2.1 Importantes definições (Bioma, Ecossistemas, Habitats, Nicho ecológico)
2.2 Biomas Mundiais
2.2.1 Tipos e características
2.2.2 Distribuição Geográfica
2.3 Biomas Brasileiros
2.3.1 Amazônia
2.3.2 Cerrados
2.3.3 Mata Atlântica
2.3.4 Pampas
2.3.5 Pantanal
2.3.6 Zonas Costeiras
CAATINGA
3.1 Definição de Nordeste
3.1.1 Regiões naturais do Nordeste
3.1.2 Definições de semiárido
3.1.3 O Semiárido nordestino
3.1.3.1 O polígono das secas
3.1.3.2 Alguns ciclos de antropização das caatingas
ECOLOGIA DA CAATINGA
4.1 Recursos Florísticos
4.2 Biodiversidade florística do semiárido e sua distribuição espacial.
4.3 Ambientes físicos distintos da Caatinga
4.3.1 A Caatinga Hipoxerófila
4.3.2 A Caatinga Hiperxerófila
4.4 Fenologia das plantas da Caatinga
4.5 Recursos florísticos do semiárido.
4.6 As grandes famílias botânicas da Caatinga.
4.7 Recursos faunísticos
4.7.1 A fauna da Caatinga e a sua utilização pelo homem
4.7.2 A pecuária tradicional no Semiárido
4.7.3 A aptidão nordestina para produção de proteína animal
4.8 Recursos Edáficos
4.8.1 Os solos da Caatinga
1.9. Recursos Climáticos
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5.

x

1.10. Recursos Hídricos
O FUTURO DA CAATINGA
5.1 Degradação no Bioma Caatinga
5.2 Bases estratégicas de conservação ambiental no bioma Caatinga
Procedimentos Metodológicos
Aulas expositivas (teóricas) e teórico‐práticas (visitas a campo); Aplicação de exercícios individuais e em grupo;
Seminários
Recursos Didáticos

Quadro branco, pincel atômico e apagador; Retroprojetor e transparências; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação
x
x
x
x

Prova escrita;
Resolução de exercícios;
Seminários.
Trabalhos de pesquisa em grupo
Bibliografia
1.

AB’SABER, A. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

2.

LEAL, I. R.; TABARELLI M.; SILVA J. M. C. Ecologia e conservação da caatinga. 3. ed. Recife: Editora Universtária da
UFPE, 2008.

3.

MAIA, G. N. Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades. São Paulo: D & Z, 2004.

4.

ODUM, E. P. Fundamentos da Ecologia. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

Bibliografia complementar

1.GUREVITCH, J. Ecologia vegetal. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
2.MENDES, B. V. Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável do Semiárido. Fortaleza: SEMACE, 1997.
3.PAIVA, M.P.; CAMPOS, E. Fauna do Nordeste do Brasil. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1995.
4. PEREIRA, D. D. Ecologia das Caatingas. Apostilha. Areia:UFPB/CCA/Campus II, 1993.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Botânica da Caatinga
Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de Créditos
EMENTA

Saber identificar e caracterizar a vegetação da Caatinga e estruturas botânicas.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
x

Caracterizar e diferenciar os representantes da vegetação da caatinga com suas respectivas estruturas botânicas;
Entender as características morfológicas da caatinga;
Reconhecer os representantes das principais famílias vegetais da caatinga e sua fisiologia.
Compreender o processo de formação do bioma Caatinga e a distribuição dos seus representantes vegetais;
Reconhecer e caracterizar as diferentes famílias vegetais que habitam na caatinga;
Identificar os diferentes grupos vegetais, caracterizando‐os;
Reconhecer a importância desse tipo vegetacional para os habitantes desse Bioma;
Relacionar as interações ecológicas existentes entre as plantas da caatinga, o meio físico e os demais seres vivos existentes
nesse ecossistema
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

4.

5.

TAXONOMIA VEGETAL
1.1 Histórico da classificação
1.2 Princípios de classificação e identificação
1.3 Regras de nomenclatura;
1.4 Técnicas de coleta e herborização de vegetais;
1.5 1.5. Estudos morfológicos e sistemáticos dos principais grupos vegetais da caatinga
FITOMORFOLOGIA VEGETAL
2.1 Importância
2.2 Estrutura e nomenclatura de folhas
2.3 Estrutura e nomenclatura de flores
2.4 Estrutura e nomenclatura de fruto
2.5 Anatomia caule primário e secundário
2.6 Anatomia de Folha
2.7 Anatomia da raiz
PRINCIPAIS GRUPOS VEGETAIS DA CAATINGA
3.1 História e filosofia da Taxonomia Vegetal;
3.2 Os grandes grupos vegetais da Caatinga: Gymnospermae e Angiospermae;
3.3 Características básicas e ciclos de vida dos grandes grupos vegetais.
GRUPOS VEGETAIS DE INTEREESE ECONÔMICO DA CAATINGA
4.1 Leguminosas
4.2 Gramíneas
4.3 Bromeliáceas
4.4 Cactáceas
4.5 Manejo e domesticação de plantas xerófilas
4.6 Lavouras xerófilas
PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA CAATINGA
5.1 UC’s (Unidades de Conservação)
5.2 Corredores ecológicos
5.3 Reservas ecológicas
5.4 Matas Ciliares de Caatinga
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas expositivas (teóricas) e teórico‐práticas; Aplicação de exercícios; Seminários.
Recursos Didáticos

Quadro branco, pincel atômico e apagador; projetor multimídia; CDs e DVDs didáticos
Avaliação
x
x

Prova escrita;
Resolução de exercícios;
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x

Seminários.
Bibliografia Básica
1.

NABORS, M. W. Introdução à botânica. São Paulo: Roca, 2012.

2.

SOUZA, V. C. Chave de identificação: para as principais famílias de angiospermas nativas e cultivadas no Brasil. Nova
Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2010.

3.

VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica: Organografia. 4. Ed. Viçosa, MG: UFV. 2010.
Bibliografia Complementar

1.

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica Sistemática. 2. Ed. Nova Odessa: Pantarium. 2008.

2.

FERRI, M. G. Botânica – Morfologia interna das plantas (Anatomia). 9.ed. São Paulo: Nobel, 1984.

3.

JOLY, A. B. Botânica: Introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Nacional, 1993.

4.

TABARELLI, M.; VICENTE, A. Lacunas de conhecimento sobre as plantas lenhosas da caatinga. In: SAMPAIO, E. V. S.
B.;GIULIETTI, A. M.; VIRGÍNIO, J.; GAMARRAROJAS, C. F. L. (Org.). Vegetação e flora da caatinga. Recife: APNE/CNIP,
2002.

5.
6.

GAMARRA‐ROJAS. Checklist das Plantas do Nordeste. 2005.
GIULIETTI, M. A. et al. Diagnóstico da vegetação nativa do bioma Caatinga. Ministério do Meio Ambiente, 2003.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Gênese, Morfologia e Classificação de Solos
Pré‐Requisito(s): Química

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
Introdução à Ciência do solo. Composição da crosta terrestre: rochas e minerais. Fatores de formação de solos. Processos
pedogenéticos. Morfologia do solo. Propriedades morfológicas. Propriedades morfológicas: processos específicos. Composição
química das frações granulométricas. Formação das cargas elétricas no solo. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos ‐ SBCS.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x

Entender a origem, formação e a distribuição dos solos na paisagem;
Identificar e conhecer os fatores e processos formadores de solos;
Interpretar os aspectos morfológicos do solo;
Conhecer o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

Unidade 1 – Introdução à ciência do solo
1.1 ‐Breve histórico da Ciência do Solo
1.2‐ Educação em solos: princípios, teoria e métodos
1.3‐ Conceitos de solo
Unidade 2 – Composição da Crosta Terrestre
2.1 – Conceito de rochas e minerais
2.2 – Teoria da deriva continental e da tectonia das placas
2.3 – Rochas ígneas
2.4 – Rochas sedimentares
2.5 – Rochas metamórficas
Unidade 3 – Fatores de Formação do Solo
3.1 ‐ A teoria dos fatores de formação do solo
3.2 ‐ Fatores de Formação do Solo: Material de origem
3.3 ‐ Fatores de Formação do Solo: Clima
3.4 ‐ Fatores de Formação do Solo: Relevo
3.5 ‐ Fatores de Formação do Solo: Organismos
3.6 ‐ Fatores de Formação do Solo: Tempo
Unidade 4 – Processos de formação dos solos
4.1 – Adição
4.2 – Remoção/perda
4.3 – Translocação/transporte
4.4 – Transformação
Unidade 5 – Morfologia do solo
5.1 – Perfil do solo: corte vertical
5.1.1 – Horizontes e camadas
5.1.2 – Seqüência normal de ocorrência dos horizontes
5.2 – propriedades morfológicas
5.2.1 – Constituição
5.2.2 – Textura
5.2.3 – Porosidade
5.2.4 – Cor
5.2.5 – Estrutura
5.2.6 – Cimentação
5.3 ‐ Descrição de perfis do solo
Unidade 6 – Composição química das frações granulométricas
6.1 – Minerais primários
6.2 – Minerais Secundários
6.3 – Colóides do solo
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Unidade 7 – Formação das cargas
7.1 – Origem das cargas elétricas do solo e da CTC‐Capacidade de troca catiônica
7.2 – Cargas elétricas permanentes (Substituição isomórfica)
7.3 – Cargas elétricas variáveis (dependentes de pH)
Unidade 8 – Processos específicos na Formação do solo
8.1 – Calcificação
8.2 – Podzolização
8.3 – Latolização
8.4 – Hidromorfismo
8.5 – Halomorfismo
Unidade 9 – Classificação de Solos
9.1 – Importância da classificação no manejo de solos
9.2 – Principais sistemas de classificação de solos
9.2 – Sistema Brasileiro de Classificação de Solos‐SiBCS
9.2.1 – Atributos diagnósticos
9.2.2 – Horizontes diagnósticos
9.2.2.1 – Horizontes diagnósticos Subsuperficiais
9.2.2.2 – Horizontes diagnósticos Superficiais
9.2.3 – Níveis categóricos do SiBCS
9.2.3.1 – Primeiro nível do SiBCS
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas expositivas e dialogadas; construção de resenhas; leitura de textos e artigos científicos; debates coletivos;
intercâmbios; aulas de campo;
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia, laboratório didático ;
Avaliação

x

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; leitura e entrega de
resenhas de textos e artigos; elaboração e entrega de relatórios de aulas de campo e projetos de pesquisa; realização de
seminários; prova escrita e/ou oral.
Bibliografia Básica

1.

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). 2ed. SPI, EMBRAPA, 2006.

2.

LIER, Q. J. V. (Org.). Física do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2010.

3.

LEMOS, R.C.; SANTOS, R.D; SANTOS, H.G.; KER, J.C. & ANJOS, L.H.C. Manual de Descrição e Coleta de Solos no Campo.
5.ed. Viçosa: SBCS, 2005.
Bibliografia Complementar

1.

BERTONI, J. Conservação do solo. 8. ed. São Paulo: Ícone, 2012.

2.

EMBRAPA. SNLCS. Definição e notação de horizontes e camadas do solo. 2.ed. Revista e atualizada, por Jorge Olmos Iturri
Larach e outros. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 1988.

3.

RESENDE, M; et al. Pedologia: base para distinção de ambientes. Lavras: editora UFLA, 2007.

4.

LEPSCH, I.F. Formação e Conservação de Solos. São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2002.

5.

OLIVEIRA, J.B.; JACOMINE, P.K.T. ; CAMARGO, M.N. Classes Gerais de solos do Brasil. Guia auxiliar para seu
reconhecimento. Jaboticabal: FUNEP, 1992.

6.

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.; & TAIOLI, F. Decifrando a Terra. São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2000.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnólogo em Agroecologia
Disciplina: Apicultura e meliponicultura

Carga‐Horária: 60 h (80 h/a)

Ementa
Sistemas produtivos e a pequena propriedade rural da agricultura familiar; Importância da produção animal na
sustentabilidade agropecuária; Produção agroecológica das abelhas Apis mellifera no semiárido; Aplicação de métodos e
programas de reprodução animal e melhoramento genético; Aspectos importantes na prevenção das principais doenças e
inimigos naturais nas atividades de apicultura e meliponicultura.
x

Objetivos
Apresentar através de métodos teóricos e práticos alternativas possíveis para o sistema de pecuária no semiárido com
aproveitamento máximo de técnicas e manejos que se adequem a filosofia agroecológica, tornando assim as atividades
de criação de abelhas, ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
Importância econômica, social e ambiental da criação das abelhas;
Sistemas produtivos e a pequena propriedade rural da agricultura familiar;
Equipamentos e materiais utilizados na apicultura;
Produção e sustentabilidade agropecuária;
Produção orgânica das abelhas Apis mellifera no semiárido;
Aplicação de métodos e programas de reprodução animal e melhoramento genético;
Aspectos importantes na prevenção das principais doenças e inimigos naturais nas atividades de apicultura;
Produção, processamento, armazenamentos dos produtos apícolas;
Importância da meliponicultura para o semiárido;
Manejo produtivo das abelhas sem ferrões.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

x
x

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos
Aulas expositivas; Aulas em Laboratórios; Visitas a campo; Aulas práticas de manejo aplicado;
Quadro branco e marcador para quadro branco. Projetor multimídia. Microcomputador. Laboratório de informática.

x

Avaliação
Avaliações teóricas e práticas; Listas de exercícios, Trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e
participação, seminários em grupo.
Bibliografia Básica
1.

CAMARGO, R. C. R. Boas práticas na colheita, extração e beneficiamento do mel. Teresina: Embrapa Meio‐Norte,
2003.

2.
3.

COSTA, P. S. C. Manual Prático de Criação de Abelhas. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2005.
COUTO, R. H. N. Apicultura manejo e produtos. 3. ed. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2006.
Bibliografia Complementar

1.MILFONT, M. O. Pólen Apícola: manejo para a produção de pólen no Brasil. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2011.
2.WIESE, H. Apicultura: novos tempos. 2. ed. Guaíba: Agrolivros, 2005.
3. Wiese, H. Apicultura novos tempos ‐ Guaíba: Agropécuária, 2000.
4.Wiese, H. Nova Apicultura. Guaíba: Agropecuária, 1993.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Topografia
Pré‐Requisito(s): Matemática

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04
EMENTA

Conceitos fundamentais (sistemas de coordenadas, unidades de medidas, plano topográfico local, efeito de curvatura da
terra, escalas). Planimetria (medições de distâncias e ângulos; taqueometria, topometria). Altimetria. Métodos de
representação do relevo. Curvas de nível. Conceitos de topografia aplicados a conservação do solo e manejo agrícola do solo.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x

Capacitar o educando para dominar os fundamentos básicos do levantamento topográfico e processamento dos dados
em desenhos técnico.
Permitir que o aluno compreenda os procedimentos utilizados no levantamento topográfico planialtimétrico de um
terreno, tanto pelos métodos convencionais quanto utilizando ferramentas modernas como os receptores GPS.
Oferecer ao aluno ferramentas para que diversos temas da área de agroecologia, e/ou áreas afins, possam ser
processados espacialmente de modo a garantir uma compreensão global das características do meio ambiente estudado.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.

3.

4.

5.

Introdução a Topografia
1.1 Definição, Importância e divisão
Planimetria
2.1 Medição de distância e ângulos (horizontais e verticais), cálculo de poligonais e áreas;
2.2 Rumos e azimutes (conversão de rumos magnéticos em rumos verdadeiros; relação rumo/azimute)
2.3 Teodolito e estação total
2.4 Desenho topográfico (noções de escala, mapa, carta, planta, elementos de um documento topográfico)
2.4.1Identificação e reconhecimento das representações do relevo terrestre (Carta topográfica)
2.5 Levantamento Planimétrico (Métodos de Irradiação, Estação livre, Método de interseção e poligonação)
2.5.1 Normas técnicas para desenho (NBR 13133)
Altimetria
3.1 Superfície de referência
3.2 Nivelamento
3.3 Técnicas de nivelamento
3.4 Noções de declividade
3.5 Instrumentos de medição
3.6 Perfis
3.7 Curvas de nível e curvas potenciométricas de aquíferos
Levantamentos planialtimétricos
4.1 Posicionamento a partir de dois ângulos e uma distância
4.2 Posicionamento a partir de três ângulos
4.3 Determinação a partir de três distâncias e três pontos conhecidos
4.4 Uso de instrumentos de desenho
4.5 Utilização de GPS no levantamento de áreas rurais
Geoprocessamento
5.1 Definições e conceitos
5.2 Georeferenciamento
5.3 Processamento espacial de dados utilizando SIGs
Procedimentos Metodológicos

x
x
x
x
x
x

Aula expositiva dialogada;
Trabalho em Grupo associado aos projetos integradores do curso e interdisciplinaridade com disciplina de Bioma e
Ecologia da caatinga, Manejo e recuperação de áreas degradas, Gênese, morfologia e classificação dos solos e outras
disciplinas, sempre que adequado ao programa do curso;
Elaboração de Projetos;
Seminários;
Exercícios;
Atividades de campo associadas ao tratamento de dados em softwares e produção de cartas
Recursos Didáticos
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x
x
x
x

Salas climatizadas para aulas expositivas com auxílio de projetores multimídia e quadro branco;
Equipamentos de topografia, como Teodolitos, GPS;
Estrutura física da Fazenda Escola para verificação de conhecimento em atividades práticas;
Laboratório de informática para elaboração de cartas e processamento de dados topográficos em softwares específicos.

Avaliação
x
x
x
x
x

Provas escritas referentes aos conteúdos ministrados até a semana que antecedeu a prova;
Resolução de exercícios e estudos dirigidos;
Elaboração de relatórios de aulas práticas individuais, em duplas, e em pequenos grupos;
Desempenho nas atividades práticas da disciplina (levantamento de dados topográficos, produção de mapas
multitemáticos, etc.)
Avaliação da participação em aula e à interação com colegas e professor no processo de resolução dos trabalhos e, ou,
discussão dos mesmos.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

DIAS, J. M. B.; MATOS, J. L., CASACA, J. M. Topografia Geral. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
MCCORMAC, J. C. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
FITZ, P. R. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de textos, 2008.
Bibliografia Complementar
1.

SILVA, J. X. da; ZAIDAN, R. T. (Org.). Geoprocessamento e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

2.
3.

ZAIDAN, R. T., da SILVA, J. X. Geoprocessamento e Análise Ambiental: Aplicações. Bertrand Brasil, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 13133. Execução de levantamento topográfico –
procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.
BORGES, A. C. Topografia. Vol. 1. 2.ed. 1977.
KALINOWSKI, S. R. Utilização do GPS em Trilhas e Cálculo de Áreas. Brasília: LK Editora, 2006.
ROCHA, J. A. M. R. GPS ‐ Uma Abordagem Prática. 4.ed. Recife: Bagaço, 2003.

4.
5.
6.

Software(s) de Apoio:
x
x
x
x

ArcGis 9.1 – Software usado para processamento de dados espacialmente. O software será utilizado em atividades
práticas e como ferramenta de trabalho dentro dos projetos integradores.
Surfer (quando conveniente)
AutoCAD (quando conveninete)
Spring (software livre)
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Curso: Tecnólogo em Agroecologia
Disciplina: Agrometeorologia e Gestão dos Recursos Hídricos do Semi‐Árido
Pré‐Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
Estudo dos processos físicos na atmosfera e as interrelações físico‐fisiológicas a fim de poder‐se estabelecer condições a
produção agrícola dentro da realidade socioeconômica e ambiental do semiárido brasileiro. Importância agroclimática da
evaporação e evapotranspiração. Medidas e estimativas. Determinação de coeficientes de cultura.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PROGRAMA
Objetivos
Permitir ao aluno de Agroecologia o entendimento das relações entre o clima, produção agrícola e natureza
Compreender a relação entre o clima e a produção agrícola dentro da realidade socioeconômica do país.
Entender a relação das plantas cultivadas com o meio ambiente visando um adequado rendimento agrícola.
Relacionar a observação dos elementos agrometeorológicos com sistema nacional e internacional de observações
meteorológicas. Caracterizar a estação agrometeorológica assim como os instrumentos e coleta de dados.
Entender o efeito da distribuição da radiação solar no interior de uma comunidade de plantas cultivadas, assim como
respectivas medidas e estimativas.
Entender o efeito da temperatura do ar e do solo no crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas.
Entender o efeito da umidade do ar sobre as plantas cultivadas. Identificar a relação entre duração do orvalho e doenças
dos vegetais.
Saber amenizar o efeito das geadas sobre as plantas cultivadas, assim como combatê‐las.
Entender a relação entre a chuva e o rendimento final das plantas cultivadas. Saber medir e manejar dados de
precipitação, assim como identificar os regimes pluviométricos.
Entender o efeito da evapotranspiração sobre as respostas fisiológicas e agronômicas das plantas cultivadas. Saber
manejar dados para uma adequada irrigação.
Saber avaliar a necessidade hídrica de uma região do ponto de vista de produção agrícola.
Entender o efeito do vento sobre as plantas cultivadas, assim como saber realizar medições, e métodos de amenizar seus
efeitos.
Saber identificar elementos que caracterize uma região agrícola do ponto de vista climático.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1. INTRODUÇÃO À AGROMETEOROLOGIA: CONCEITOS BÁSICOS
1.1. OBJETIVO DA AGROMETEOROLOGIA
1.2. ESTAÇÕES AGROCLIMATOLÓGICAS
1.3. UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS EM AGRICULTURA
1.4. TIPOS DE CULTURA
1.5. SAFRAS AGRÍCOLAS
1.6. FENOLOGIA DE CULTURAS
2. FUNDAMENTOS DE ECOFISIOLOGIA APLICADA
2.1. RELAÇÕES HÍDRICAS E FOTOSSÍNTESE
2.2. O POTENCIAL HÍDRICO NA PLANTA
2.3. TRANSPIRAÇÃO
2.4. FOTOSSÍNTESE
2.4.1. CICLOS DE FIXAÇÃO DO CARBONO
2.4.2. FATORES LIMITANTES DA FOTOSSÍNTESE
2.4.2.1. EFEITOS DA TAXA DE ILUMINAÇÃO (IRRADIÂNCIA)
2.4.2.2. EFEITOS DA ÁGUA
2.4.2.3. EFEITOS DA TEMPERATURA
2.4.2.4. EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DE CO2
3. EVAPOTRANSPIRAÇÃO
3.1. EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL (ETP), REAL (ETR), DE ÓASIS (ETO), DE CULTURA (ETC)
3.2. FATORES DETERMINANTES DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO
3.3. MEDIDA DE EVAPORAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO

3.4. Métodos de estimativa de ETP
4. A ÁGUA NO SISTEMA SOLO‐PLANTA‐ATMOSFERA
4.1. PROPRIEDADES DA ÁGUA
4.2. COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DO SOLO (ESTRUTURA, UMIDADE, POROSIDADE E GRAU DE SATURAÇÃO)
4.3. INTERCEPTAÇÃO
4.4. INFILTRAÇÃO
4.5. ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO
4.6. CURVA DE RETENÇÃO DA ÁGUA NO SOLO. (CURVA CARACTERÍSTICA)
4.7. MOVIMENTO DA ÁGUA NAS PLANTAS
4.8. O SISTEMA CONDUTOR DE ÁGUA
4.9. MECANISMOS DO MOVIMENTO DA ÁGUA NAS PLANTAS

5. Balanço Hídrico
5.1. O ciclo hidrológico
5.2. Bacia hidrográfica
5.3. Balanço hidrológico à superfície
5.4. Balanço Hídrico em micro bacias
5.5. Balanço Hídrico Climatológico
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5.5.1. Roteiro para elaboração do Balanço Hídrico
5.5.2. Período de início do BH climatológico
5.5.3. Representação gráfica
5.5.4. Aplicações do Balanço hídrico climatológico
5.6. Balanço hídrico seqüencial
5.7. Balanço hídrico de cultivos
5.8. Efeito da deficiência hídrica sobre a produtividade
5.9. Balanço hídrico para manejo de irrigação
Procedimentos Metodológicos
Aulas expositivas, com uso de imagens, vídeos, retroprojetores e quadro branco.
x
Aulas práticas em laboratório e demonstração de equipamentos no campo;
x
Aulas de campo com temática interdisciplinar associando conteúdos de Biomas e Ecologia da Caatinga, Química e Física
x
do Solo e disciplinas afins;
Resolução de exercícios e discussão de artigos científicos em aula;
x
Recursos Didáticos
Salas de climatizadas para aulas expositivas com auxílio de projetores multimídia;
x
Equipamentos de topografia, como Teodolitos;
x
Estrutura física da Fazenda Escola para verificação de conhecimento em atividades práticas;
x
Avaliação
Prova escrita;
x
Seminários;
x
Relatório de aulas práticas ou de campo;
x
Bibliografia Básica
1. PENTEADO, S. R. Manejo da água e irrigação: Aproveitamento da água em propriedades ecológicas: Campinas, SP:
Via orgânica, 2010.
2. PEREIRA, A. R., ANGELOCCI, L. R., SENTELHAS, P. C. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Livraria e
Editora Agropecuária, Guaíba – RS. 2002.
3. MEDEIROS, S. S., GHEYI, H. R., GALVÃO, C. O., PAZ, V. P. S. Recursos hídricos em regiões áridas e semiáridas ‐
Campina Grande, PB: Instituto Nacional do Semiárido. 2011.
Bibliografia Complementar
1.

BERGAMASCHI, H. Agrometeorologia aplicada à irrigação. Porto Alegre: UFRGS, 1992.

2.

KLAR, A.E. A água no sistema solo‐planta‐atmosfera. São Paulo: Nobel, 1986.

3.

KLAR, A.E. Irrigação. São Paulo: Nobel, 1991.

4.

VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. Meteorologia básica e aplicações. Ed. Viçosa, 1991.

5.

TUCCI, C. E. M., BRAGA, B. P. F. Clima e Recursos Hídricos no Brasil. Associação Brasileira de recursos hídricos, 2003.
Software(s) de Apoio:

Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Estatística Experimental
Pré‐Requisito(s): Estatística Básica

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04
EMENTA

Considerações sobre utilização da estatística e experimentação agrícola, princípios básicos de experimentação, planejamento
de experimento, testes de significância, delineamentos experimentais, procedimentos para comparações das médias de
tratamentos, Análise de regressão, análise de grupos de experimentos.
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PROGRAMA
Objetivos
x

Proporcionar ao aluno princípios, ferramentas e técnicas para o planejamento e execução de experimentos, bem como
para a coleta de dados, análise e interpretação dos resultados obtidos
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Introdução a experimentação agrícola
1.1 Medidas de posição
1.2 Medidas de dispersão
1.3 Unidade experimental
1.4 Princípios básicos da experimentação
1.5 Aumentando a precisão dos experimentos
Testes de significância
2.1 Teste F
2.2 Testes de comparação de médias
2.3 Cálculos de intervalos de confiança
Delineamentos experimentais
3.1 Introdução
3.2 Delineamento inteiramente casualizado
3.3 Delineamento em blocos casualizados
3.4 Experimentos fatoriais
3.5 Experimentos em parcela subdividida
Análise de regressão
Análise de grupos experimentais
Estatística não‐paramétrica
Procedimentos Metodológicos

x
x

Aulas expositivas dialogadas; seminários; pesquisa bibliográfica e elaboração de projetos, aulas práticas de laboratório
com softwares estatísticos.
Aulas práticas associadas às disciplinas de Matemática, Metodologia Científica e Tecnológica e estatística básica
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia e materiais de laboratório
Avaliação

x

Avaliações teóricas, apreciação de projetos, trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e participação,
seminários em grupo.
Bibliografia Básica

1.

BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação Agrícola. 4. ed. Jaboticabal: Funep, 2006.

2.

RIBEIRO JÚNIOR, J. I. Análises estatísticas no Excel: guia prático. 2. ed. Viçosa, MG: UFV, 2013.

3.

BANZATTO, D. A. Experimentação Agrícola. 4. ed. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2006.
Bibliografia Complementar
1. FONSECA, J. S. da. Curso de Estatística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006.
2.PIMENTEL GOMES, F. Curso de estatística experimental. 14. ed. Piracicaba: Degaspari, 2000.
3.

CALADO, V.; MONTGOMERY, D. C. Planejamento de Experimentos usando o Statistica, Epapers, RJ, 2003.

4. RAMALHO, M. A. P.; FERREIRA, D. F.; OLIVEIRA, A. C. Experimentação em Genética e melhoramento de plantas. 2. ed.
Lavras, MG: UFLA, 2005.
5. MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. de. Noções de probabilidade e estatística. 7.ed. São Paulo: Edusp, 2010.
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Software(s) de Apoio:
Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Fisiologia Vegetal
Pré‐Requisito(s): Bioquímica

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04
EMENTA

Célula vegetal. Germinação. Desenvolvimento vegetal. Relações hídricas. Fotossíntese. Nutrição Mineral. Análise de
crescimento.
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PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x

Propiciar aos acadêmicos do Curso de Agroecologia conhecimentos teóricos e práticos relacionados aos fatores bióticos e
abióticos envolvidos no processo de desenvolvimento vegetal, desde sua germinação até a senescência.
Descrever os processos biofísicos e bioquímicos envolvidos nos mecanismos fisiológicos dos vegetais e reconhecer os
fatores ambientais frente a estes processos;
Explicar os processos de nutrição, metabolismo, crescimento e desenvolvimento dos vegetais;
Relacionar os processos metabólicos dos vegetais com a produtividade, melhoramento, resistência, ecologia, técnicas de
cultivo e demais aspectos concernentes à fisiologia vegetal;
Estimular no acadêmico atitudes voltadas a participação e comprometimento no processo de ensino‐aprendizagem,
organização, flexibilidade, crítica e autocrítica.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

A célula vegetal;
Germinação,
Desenvolvimento vegetal
1.1 Estádios do desenvolvimento
1.2 Hormônios vegetais
1.3 Fotomorfogênese
Relações hídricas
4.1 Fatores que compõem o Potencial hídrico
4.2 Potencial hídrico no sistema solo‐planta‐atmosfera
4.3 Movimento de água na planta
4.4 Relações osmóticas celulares
Fotossíntese
5.1 Aspectos fisiológicos e ecológicos
5.2 Luz, folhas e fotossíntese
5.3 Efeito de fatores ambientais sobre a fotossíntese
5.4 Estômatos
5.5 Trocas gasosas nas plantas
5.6 Plantas C3, C4 e CAM
Nitrição Mineral
6.1 Absorção e transporte de nutrientes minerais;
6.2 Redistribuição de nutrientes;
6.3 Translocação de solutos orgânicos;
Fisiologia da produção;
Análise de crescimento de plantas
Procedimentos Metodológicos

x
x

Aulas expositivas dialogadas; análise crítica de textos; aulas de campo com coletas de materiais para observação em
laboratório; aulas práticas; seminários; pesquisa bibliográfica e elaboração de projetos.
Aulas práticas associadas às disciplinas de Biologia, Botânica da Caatinga e Bioquímica
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia e materiais de laboratório
Avaliação

x

Avaliações teóricas, apreciação de projetos, trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e participação,
seminários em grupo.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

MARENCO, R. A.; LOPES, N. F. Fisiologia Vegetal: Fotossíntese, Respiração, Relações Hídricas e Nutrição Mineral. 3. ed.
Viçosa, MG: UFV. 2009.
LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos: Rima, 2006.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Bibliografia Complementar
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1.
2.

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. 2007. Biologia Vegetal. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
CASTRO, P.R.C.; KLUGE, R.A.; PERES. L.E.P. Manual de Fisiologia Vegetal. São Paulo: Editora Agronômica Ceres Ltda.,
2005.

Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Química e Física do Solo
Pré‐Requisito(s): Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
Na disciplina de Química e Física do Solo serão abordados temas sobre a constituição química da fração sólida do solo (tanto
mineral quanto orgânica), as propriedades químicas e físicas de maior interesse em sistemas de base ecológica, bem como os
fatores que controlam a disponibilidade de água para as plantas, evidenciando assim o importante papel do solo para a
sustentabilidade dos agroecossistemas.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x

Identificar os componentes da fração sólida dos solos, e a importância dos principais minerais e da matéria orgânica do
solo;
Reconhecer as principais características dos colóides do solo e sua importância nos processos de sorção química, bem
como os fatores que a controlam;
Conhecer as principais fontes de acidez e alcalinidade no solo, assim como seus efeitos no solo e a ação antrópica na
alteração da mesma;
Estudar as principais alterações químicas que ocorrem no solo em função do alagamento e do efeito de sais;
Estudar os fatores que controlam a disponibilidade de água para as plantas;
Realizar análises químicas e físicas de solo.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

UNIDADE 1 – Fundamentos Básicos de Química
1.1. Modelos atômicos
1.2. Elementos químicos e a Tabela periódica
1.3. Ligações químicas (iônica, covalente, pontes de hidrogênio, forças de van der Walls).
1.4. Química de Coordenação

2.

UNIDADE 2‐ Composição química da fase sólida mineral do solo
2.1. Composição química da crosta terrestre
2.2. Principais classes de minerais
2.3. Estrutura e importância dos argilominerais silicatados
2.3.1. minerais primários
2.3.2. minerais secundários
2.4. Óxidos

3.

UNIDADE 3‐ Composição química da fase sólida orgânica do solo
3.1. Conceito e origem da matéria orgânica
3.2. Composição e frações da matéria orgânica
3.3. Funções da matéria orgânica do solo
3.4. Reações da matéria orgânica

4.

UNIDADE 4‐ Cargas do solo e propriedades químicas
4.1. ‐ Importância e características dos colóides
4.2. Origem das cargas elétricas do solo
4.3. Tipos de cargas do solo
4.4. PCZ
4.5. Adsorção iônica
4.5.1. Conceito e tipos de adsorção
4.5.2. Dupla camada difusa
4.5.3. Capacidade de troca de cátions (CTC)
4.5.4. Bases trocáveis.
4.5.5. Características químicas ligadas à CTC
4.5.6. Adsorção aniônica

5.

UNIDADE 5‐ Reação do solo
5.1. Tipos de acidez
5.2. Fontes de acidez
5.3. Efeitos da acidez
5.4. Modificação do pH do solo pela ação antrópica
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6.

UNIDADE 6‐ Solos alagados
6.1. Reações decorrentes do alagamento
6.2. Efeitos do alagamento
6.3. Fatores que afetam a redução do solo

7.

UNIDADE 7‐ Solos afetados por sais
7.1. Sais solúveis
7.2. Origem dos sais solúveis
7.3. Classificação dos solos afetados por sais

8.

UNIDADE 8 ‐ Textura do solo e estrutura do solo
8.1. Textura.
8.1.1. Conceito.
8.1.2. Classificação.
8.2. Estrutura.
8.2.1. Conceito.
8.2.2. Gênese.
8.2.3. Classificação.
8.2.4. Degradação e recuperação da estrutura do solo.

9.

UNIDADE 10 ‐ Densidade de partículas e do solo e porosidade.
9.1. Conceito.
9.2. Importância
9.3. Fatores que afetam a densidade do solo e a porosidade

10. UNIDADE 11 – Consistência do solo.
10.1. Conceito.
10.2. Adesão/coesão e limites de Atterberg.
11. UNIDADE 12‐ Água no solo.
11.1. Energia e potencial de água do solo.
11.2. Disponibilidade de água às plantas e armazenamento de água.
12. UNIDADE 13‐ Análise química e física do Solo.
12.1. Amostragem do solo
12.2. Preparado das amostras para análise
12.3. P disponível K e Na trocáveis
12.4. Ca, Mg e Al trocáveis
12.5. C.O. e H+Al
12.6. Análise textural
12.7. Outras análises físicas
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas expositivas e dialogadas; construção de resenhas; leitura de textos e artigos científicos; debates coletivos;
intercâmbios; aulas de campo
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia, laboratório didático
Avaliação

x

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; leitura e entrega de
resenhas de textos e artigos; elaboração e entrega de relatórios de aulas de campo e projetos de pesquisa; realização de
seminários; prova escrita e/ou oral.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

LIER , J. V. Química e Física do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2010
ERNANI, P. R. Química do solo e disponibilidade de nutrientes. Lages: O autor, 2008.
MEURER, E. J. Fundamentos de química do solo. 2. ed. Porto Alegre: Genesis, 2004.
Bibliografia Complementar

1.

SARDELLA, A. Curso completo de química. 3.ed. São Paulo: Ática. v. único, 1999.
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2.
3.
4.

GUERRA, H.O.C.; CHAVES, L.H.G. Solos agrícolas. Campina Grande: EDUFCG, 2006.
FONTES, M.P.F. Mineralogia do solo. Viçosa, MG: DPS, 2008
BRADY, N.C. Natureza e propriedades dos solos. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Sistemas de Irrigação e Drenagem
Agrometeorologia e Gestão dos Recursos Hídricos
Pré‐Requisito(s)
no Semiárido

Carga‐Horária:

60h (80h/a)

Número de Créditos

EMENTA
Entender metodologias de planejamento de irrigação e drenagem para fins agrícolas com conservação do solo. Discutir a
qualidade da água e as condições climáticas do semiárido nordestino. Manejo racional da água e solo para a irrigação e
drenagem.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x

Apresentar metodologia de obtenção e manuseio de dados básicos para o planejamento de irrigação e drenagem para fins
agrícolas adotando métodos e práticas de conservação de água e de solo.
Capacitar o aluno à planejar, dimensionar, instalar e manter sistemas de irrigação para fins agrícolas;
Discutir problemas referentes a qualidade da água e condições climáticas do semiárido nordestino;
Apresentar possíveis soluções para a utilização da irrigação no semiárido;
Apresentar e discutir práticas e manejo adequados de irrigação e drenagem que visem o uso racional da água e do solo
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Irrigação
1.1 Movimento de água no solo
1.2 Tensão
1.3 Capacidade de armazenamento de água no solo
1.4 Relação água‐solo‐planta‐atmosfera
1.5 Evapotranspiração de referência
1.6 Evapotranspiração da cultura
Qualidade da água para irrigação
Fonte de suprimento de água
Captação, elevação e aproveitamento de água
Sistemas de irrigação
5.1 Irrigação por superfície
5.2 Irrigação por aspersão
5.3 Irrigação localizada
5.4 Irrigação subterrânea
Dimensionamento do sistema de irrigação
6.1 Croqui e planta baixa
6.2 Dimensionamento da tubulação
6.3 Escolha de equipamentos
6.4 Dimensionamento de bombas
Manejo da irrigação
7.1 Lâmina de irrigação
7.2 Tempo de funcionamento do sistema
7.3 Eficiência do sistema
Drenagem
8.1 Introdução à drenagem
8.2 Drenagem do solo
8.3 Lençol freático
8.4 Salinidade
8.5 Tipos de drenos
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas teóricas expositivas e práticas em campo, práticas interdisciplinares aliadas às disciplinas de vivências e práticas
agroecológicas, culturas regionais, olericultura agroecológica e plantas medicinais, fruticultura agroecológica, edafologia e
fertilidade do solo, manejo ecológico de insetos e doenças de plantas
Recursos Didáticos

Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, retroprojetor; Utilização de instrumentos e equipamentos
pertinentes às práticas de campo.
Avaliação
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x

Avaliações escritas e práticas e trabalhos individuais e em grupo

Bibliografia Básica
1.
2.
3.

PENTEADO, S. R. Manejo da água de irrigação: Aproveitamento da água em propriedades ecológicas. Campinas: via
orgânica. 2007.
SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S. Manual de Irrigação. 8. ed. Viçosa: UFV. 2008.
REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. Barueri: Manole, 2008.
Bibliografia Complementar

1.DAKER, A. Irrigação e drenagem: a água na agricultura. 3. Vol. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1988.
2. OLITTA, A. F. L. Os métodos de irrigação, São Paulo, Nobel, 1986.
3. REICHARDT, K. A água em sistemas agrícolas. São Paulo. Editora Manole Ltda. 1990. 188p.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
Pré‐
Química e Física do Solo
Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04
EMENTA

Na disciplina Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas serão abordados temas sobre fatores que controlam a disponibilidade
de nutrientes para as plantas bem como as características e comportamentos no solo dos diversos nutrientes essenciais às
plantas e as práticas agroecológicas de manejo da fertilidade do solo para aumentar a disponibilidade dos mesmos, além dos
critérios de essencialidade, funções e sintomas de deficiência de nutrientes em plantas.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x

Construir um novo conceito de fertilidade do solo;
Conhecer principais elementos nutrientes para as plantas;
Reconhecer os principais fatores que afetam a disponibilidade de nutrientes para as plantas;
Estudar as principais técnicas de base ecológica que afetam a disponibilidade de nutrientes para as plantas;
Estudar fontes de nutrientes ecológicas;
Capacitar os estudantes no entendimento da nutrição de plantas, interpretar análises químicas de solo e recomendação
de fertilizantes de base ecológica;
Reconhecer os principais sintomas de deficiência nutricional e outras técnicas de diagnose foliar.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

UNIDADE 1 – Apresentação da disciplina
– Importância da fertilidade do solo
– Histórico da fertilidade do solo e nutrição de plantas
– Critérios de essencialidade
– Nutrientes essenciais às plantas
UNIDADE 2‐ Leis gerais da fertilidade com ênfase na agroecologia
2.1 – Lei do mínimo
2.2 – Lei da restituição
2.3 – Lei do Màximo
2.4 – Lei da qualidade biologia (e ambiental)
2.5‐ Fertilidade clássica vs. Visão agroecológica
UNIDADE 3 – Fatores que controlam a disponibilidade de nutrientes no solo
3.1‐ Umidade;
3.2 – Densidade do solo
3.3 – Grau de intemperismo
3.4 – Transporte de nutrientes
UNIDADE 4‐ Matéria Orgânica do solo
4.1‐ Conceito e origem da matéria orgânica
4.2‐ Composição e frações da matéria orgânica
4.3 ‐ Funções da matéria orgânica do solo
4.4 – Reações da matéria orgânica
UNIDADE 5‐ Acidez do solo e calagem em sistemas Agroecológico
5.1‐ Acidez do solo
5.2‐ Efeito da acidez na disponibilidade de nutrientes
5.3‐ Efeitos tóxicos do Al trocável
5.4‐ Métodos para determinação da necessidade de calagem
5.4.1‐ Importância e funções do Ca e Mg
5.5‐ Recomendação de calagem na visão da agroecologia
UNIDADE 6‐ Nitrogênio no solo
6.1‐Importância
6.2‐ Ciclo do N
6.3‐ Funções e sintomas de deficiências
6.4‐ Fixação biológica de N
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6.5‐ Adubação nitrogenada e alternativas à fertilização solúvel
UNIDADE 7‐ Fósforo no solo
7.1‐ Importância
7.2‐ Ciclo do P
7.3‐ Funções, e sintomas de deficiências
7.4 – Micorrizas: efeito na disponibilidade de P
7.5 – Adubação fosfatada e alternativas à fertilização solúvel
UNIDADE 8 – Potássio no solo
8.1 – Importância
8.2‐ Ciclo do K
8.3‐ Funções, e sintomas de deficiências
8.4‐ Adubação potássica e alternativas à fertilização solúvel;
8.5‐ Microrganismos solubilizadores de K.
UNIDADE 9 – Enxofre e micronutrientes
9.1 – Importância
9.2‐ Enxofre
9.3‐ Ferro e Manganês
9.4‐ Cobre e Zinco
9.5‐ Boro e Molibdênio
9.6 – Outros mincronutrientes e elementos benéficos
UNIDADE 10 – Diagnose foliar e Sintomas de deficiência nutricional.
9.1 – Importância.
9.2‐ Amostragem de tecido vegetal
9.3‐ Métodos de diagnose foliar
9.4‐ Sintomas de deficiência nutricional
UNIDADE 11 – Práticas agroecológicas ligadas à fertilidade do solo
11.1 – Compostagem
11.2 – Adubação verde
11.3‐ Sistemas agroflorestais
11.4‐ Produção de biofertilizantes
11.5‐ Outras práticas
UNIDADE 12 – Práticas.
12.1 – Amostragem de solo.
12.2 –Interpretação da análise de solo
12.3 – Interpretação da análise foliar
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas expositivas e dialogadas; construção de resenhas; leitura de textos e artigos científicos; debates coletivos;
intercâmbios; aulas de campo
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia, laboratório didático
Avaliação

x

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; leitura e entrega de
resenhas de textos e artigos; elaboração e entrega de relatórios de aulas de campo e projetos de pesquisa; realização de
seminários; prova escrita e/ou oral.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

NOVAIS, R.F. Fertilidade do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2007.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico dos solos: A agricultura em regiões tropicais. 7.ed. São Paulo: Nobel 1984.
MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Editora Agronômica.Ceres, 2006.
Bibliografia Complementar
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1.
2.
3.
4.
5.

FERNANDES, M.S. Nutrição mineral de plantas. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da Universidade –
UFRGS, 2000.
MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: Editora UFLA, 2006.
RAIJ, B. van. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres; POTAFOS, 1991.
SANTOS, G. A.; CAMARGO, F.A.O. Fundamentos da Matéria Orgânica do Solo: ecossistemas Tropicais e Subtropicais.v.1.
1. ed. Porto Alegre: Genesis edições, 1999.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Agricultura I
Pré‐
Bases Científicas da Agroecologia / Fisiologia Vegetal
Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos: 4

EMENTA
x

Produção Agroecológica de diversas culturas de importância socioeconômica regional; Morfologia, fisiologia, ecologia e
manejo agroecológico do arroz, feijão, mandioca, milho e sorgo.
PROGRAMA
Objetivos

x
x
x

Analisar a viabilidade técnica, econômica e ecológica da produção, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável;
Planejar e orientar as ações referentes ao preparo do solo, semeadura, tratos culturais e colheita;
Planejar, organizar e monitorar o cultivo agroecológico de espécies vegetais de interesse local.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introdução aos sistemas produtivos de cereais e mandioca.
Sustentabilidade socioeconômica da produção agroecológica de cereais e mandioca no semiárido.
Exigências edafoclimáticas.
Cultivares com potencial produtivo nas condições agroecológicas do semiárido.
Conservação de sementes e manivas.
Preparo e conservação do solo.
Consorciação de culturas.
Fixação biológica de nitrogênio e potencial produtivo de leguminosas.
Manejo da fertilidade do solo.
Adubação verde.
Práticas ecológicas no manejo fitossanitário.
Controle biológico de plantas infestantes.
Indicadores técnicos e econômicos para produção agroecológica de cereais e mandioca.
Planejamento, produção econômica e sustentável, colheita, beneficiamento e comercialização de arroz, feijão, mandioca,
milho e sorgo.
Procedimentos Metodológicos

Planejamento participativo (momento de envolvimento dos estudantes com acertos de comprometimento mútuo); Aulas
teóricas expositivas e dialogadas; Seminários focados nos conteúdos e articulados com as disciplinas afins (organização de
debates, diálogos, resgates e construção de saberes); Aulas e viagens práticas de campo.
Recursos Didáticos
x

Quadro branco e marcador para quadro branco. Equipamentos de multimídia, exibição de vídeos, textos para leituras
Avaliação

x
x

A avaliação será realizada de forma dinâmica, contínua e processual, a partir da observação e análise da
participação e desempenho dos alunos;
Serão utilizados seminários, provas periódicas (práticas e teóricas) e relatórios sequenciais (diários técnicos).
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. 101 Culturas: manual de tecnologias agrícolas. Belo
Horizonte: EPAMIG. 2010.
FREIRE, A. B.; SALVIANO, A. A. C.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. Feijão caupi: avanços tecnológicos. Brasília: EMBRAPA‐
CNPAF, 2005.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do sorgo. Jaboticabal: FUNEP, 2009.
Bibliografia Complementar

1.

SANTOS, E. S. dos. Mandioca: cultivo agroecológico e uso na alimentação humana e animal. João Pessoa: EMEPA‐PB,
2011.
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2.

BARBIERI, R. L.; STUMPF, E. R. T. (Org.). Origem e evolução de plantas cultivadas. Brasília, DF: Embrapa, 2008.

3.

VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM. A. Feijão. 2a ed. Viçosa: UFV, 2006.

4.

SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. A cultura do arroz no Brasil. Brasília: EMBRAPA, 2006.

5.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ. Mandioca. Fortaleza: EMATERCE. 1988.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Agricultura II
Pré‐
Bases Científicas da Agroecologia / Fisiologia Vegetal
Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos: 4

EMENTA
Produção Agroecológica de diversas culturas de importância socioeconômica regional; Morfologia, fisiologia, ecologia e
manejo agroecológico do algodão, amendoim, gergelim, mamona, pinhão manso.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x

Fornecer os conhecimentos necessários à produção de diversas culturas de importância socioeconômica regional
Analisar a viabilidade técnica, econômica e ecológica da produção, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável;
Planejar e orientar as ações referentes ao preparo do solo, semeadura, tratos culturais e colheita;
Planejar, organizar e monitorar o cultivo agroecológico de espécies vegetais de interesse local.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importância socioeconômica da produção de oleaginosas e fibrosas para a agricultura familiar.
Aspectos morfofisiológicos de culturas oleaginosas e fibrosas.
Exigências ecofisiológicas e nutricionais das grandes culturas.
Cultivares com potencial produtivo para o semiárido.
Preparo e conservação do solo.
Consorciação de culturas.
Correção do solo e adubação.
Adubação verde.
Estratégias agroecológicas de manejo fitossanitário.
Controle biológico de plantas infestantes.
Indicadores técnicos e econômicos para produção agroecológica de oleaginosas e fibrosas.
Sistemas de produção de algodão, amendoim, gergelim, mamona, pinhão manso
12.1 Planejamento,
12.2 Produção econômica e sustentável,
12.3 Colheita,
13. Beneficiamento e comercialização
Procedimentos Metodológicos
Planejamento participativo (momento de envolvimento dos estudantes com acertos de comprometimento mútuo); Aulas
teóricas expositivas e dialogadas; Seminários focados nos conteúdos e articulados com as disciplinas afins (organização de
debates, diálogos, resgates e construção de saberes); Aulas e viagens práticas de campo.
Recursos Didáticos
x

Quadro branco e marcador para quadro branco. Equipamentos de multimídia, exibição de vídeos, textos para leituras
Avaliação

x
x

A avaliação será realizada de forma dinâmica, contínua e processual, a partir da observação e análise da participação e
desempenho dos alunos;
Serão utilizados seminários, provas periódicas (práticas e teóricas) e relatórios sequenciais (diários técnicos).
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Algodão: 500 perguntas e 500 respostas. Brasília: EMBRAPA‐CNPA,
2004.
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. 101 Culturas: manual de tecnologias agrícolas. Belo
Horizonte: EPAMIG. 2010.
AZEVEDO, D.M.P. de.; LIMA, E.F. (eds.). O agronegócio da mamona no Brasil. 2.ed. EMBRAPA‐SPI, 2007
Bibliografia Complementar

1.
BELTRÃO, N. E. de M.; OLIVEIRA, M. I. P. de, Ecofisiologia das culturas de algodão, amendoim, gergelim, mamona,
pinhão‐manso e sisal. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2011.
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2.
BELTRÃO, N. E. de M.; AZEVEDO D. M. P. de. O agronegócio do algodão no Brasil. V. 1. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa
Informação Tecnológica, 2008.
3. AMORIM NETO, M.; ARAÚJO A.E.;BELTRÃO, N.E,M. Clima e solo. In: BELTRÃO, N. E. de M.; VIEIRA, D. J. (Coord.) O
agronegócio do gergelim no Brasil. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2001.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Produção de Sementes e Mudas Nativas
Pré‐Requisito(s)

Carga‐Horária: 45 h (60 h/a)

EMENTA

Conhecer a produção de sementes, saber identificar as espécies nativas regionais e como produzir em
sistema de viveiros de mudas.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Conhecer, analisar e executar os processos referentes à produção de sementes.
Identificar as espécies nativas regionais produzidas;
Mostrar os principais atributos do viveiro de produção;
Descrever o sistema de produção de mudas utilizado;
Compreender as rotinas a realizar cotidianamente em um viveiro de mudas
Compreender o Bioma Caatinga e sua composição florística.
Reconhecer e caracterizar as principais espécies e grupos vegetais com importância econômica e ecológica para as
Caatingas.
Reconhecer a importância da flora da Caatinga e sua interação ecológica na natureza;
Relacionar as atividades de degradação antrópicas aos modos de recuperação da Caatinga.
Formas de preservar a vegetação de Caatinga ou explorá‐la com bases sustentáveis a partir do manejo de espécies
florestais.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elementos de um programa de sementes;
Relações entre elementos do programa de sementes;
Proteção de cultivares;
Atributos de qualidade de sementes;
Normas de produção de sementes;
Demanda de semente;
Colheita;
Inspeção de campos para produção de sementes.
Seleção, marcação de matrizes e coletas de sementes de árvores nativas do semiárido nordestino. Evidenciando:
a. Calendário de coleta;
b. Procedimentos de coleta/espécie;
c. Beneficiamento das sementes/espécie;
d. Armazenamento das sementes;
e. Recipientes de acondicionamento/armazenamento.
10. Localização e Infraestrutura do viveiro
a. Localização do viveiro
b. Escolha da área para implantação
i. Topografia
ii. Disponibilidade de água; Irrigação: Sistemas e métodos.
iii.Distância em relação às áreas de consumo
iv.Facilidade de acesso
v. Tipos de Solo
vi.Drenagem
c. Canteiros
i. Sentido
ii. Dimensão
iii.Estrutura
d. Estradas, passeios e suas dimensões.
e. Sementeira
i. Estrutura da sementeira e suas dimensões.
11. Sistemas de Produção de Mudas
a. Obtenção de Sementes
b. Preparo, mistura e desinfecção do substrato para os recipientes
c. Semeadura e sombreamento
d. Transplantio e as diversas técnicas
e. Cobertura das Mudas
f. Seleção de Mudas
i. Idades de seleção
ii. Padrões de qualidade
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12. Elaboração de projetos para produção agroecológica de mudas nativas.
13. Elaboração de Projetos de Revegetação em áreas Degradadas
14. Acompanhamento de mudas a campo
a. Cuidados com o transplantio
15. Comercialização de mudas
16. O FUTURO DA CAATINGA
a. Degradação no Bioma Caatinga
b. Bases estratégicas de conservação ambiental no bioma Caatinga.
17. A recuperação Biológica através da recomposição vegetal.
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas teóricas expositivas, aulas práticas, visitas;
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e marcador para quadro branco. Projetor Multimídia. TV. Vídeos. Laboratório
Avaliação

x

Avaliações teóricas e práticas; Trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e participação, seminários em
grupo.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

BRASIL, Ministério da. Agricultura e Reforma Agrária. Regras para Análise de sementes. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV,
2009.
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. Produção de sementes em pequenas propriedades. Londrina: Instituto
Agronômico do Paraná, 1993. (IAPAR. Circular, 77).
KRYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. Vigor de sementes. Conceitos e Testes: Londrina: ABRATES, 1999.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PESKE. S. T.; LUCCA FILHO, O. A.; BARROS, A. C. S. A. Sementes: fundamentos científicos e tecnológicos. 2 ed. Pelotas:
Ed. Universitária UFPel, 2006.
DAVIDE, A. C.; SILVA, E. A. A.(orgs) Produção de sementes e mudas de espécies florestais. Lavras: Ed.UFLA, 2008.
CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, tecnologia e produção. 3 Ed. Jaboticabal: FCAV/FUNEP, 1990.
CASTELLANE, P. D.; NICOLOSI, W.M.; HASEGAWA, M. Produção de sementes de hortaliças. Jaboticabal:
FCAV/FUNEP, 1990.
RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H. de F. Mata Ciliares Conservação e Recuperação. Editora da Universidade de São
Paulo: Fapesp, 2001.
LORENZI, H. A. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil, vol 1. 4ª ed. Nova
Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002.

Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnólogo em Agroecologia
Disciplina: Piscicultura Ecológica

Carga‐Horária: 45 h (60 h/a)

Ementa
Sistemas produtivos e a pequena propriedade rural da agricultura familiar; Importância da produção animal na
sustentabilidade agropecuária; Produção orgânica de peixes no semiárido; Aplicação de métodos e programas de reprodução
animal e melhoramento genético; Aspectos importantes na prevenção das principais doenças e inimigos naturais na atividade
de piscicultura.
Objetivos
Apresentar através de métodos teóricos e práticos alternativas possíveis para o sistema de pecuária no semiárido com
aproveitamento máximo de técnicas e manejos que se adequem a produção orgânica, tornando assim as atividades de
criação de peixes ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1. Conhecimentos básicos de limnologia e ictiologia.
2. Instalações em piscicultura.
3. Sistemas criatórios em piscicultura.
4.Manejo em piscicultura.
5.Manejo da qualidade da água.
6.Manejo de peixes.
7.Sanidade em piscicultura.
x
x

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos
Aulas expositivas; Aulas em Laboratórios; Visitas a campo; Aulas práticas de manejo aplicado;
Quadro branco e marcador para quadro branco. Projetor multimídia. Microcomputador. Laboratório de informática.

x

Avaliação
Avaliações teóricas e práticas; Listas de exercícios, Trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e
participação, seminários em grupo.
Bibliografia Básica

1. LOGATO, P. V. R. Nutrição e alimentação de peixes de água doce. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2012.
2. SANTOS, A. C. S. dos. Tilápia: Criação sustentável em tanques‐rede: licenciamento, implantação e gestão. 2. ed. Viçosa, MG:
Aprenda Fácil, 2013.
3. MENEZES, AMÉRICO. Aquicultura na Prática. 4. ed. São Paulo: Nobel, 2010.
Bibliografia Complementar
1. REBELO NETO, POSSIDÔNIO XAVIER. Piscicultura No Brasil Tropical. São Paulo: Leopardo, 2013.
2. BALDISSEROTTO, B; CYRINO, J. E. P; URBINATI, E. C. Biologia e Fisiologia de Peixes Neotropicais de Água Doce. Editora:
Funep, Jaboticabal, 2014.
3. Bini, Etson. Peixes do Brasil de Rios, Lagoas e Riachos ‐ Guia do Pescador. Ed. Homem Pássaro, São Paulo, 2012.
4. VALENTI, W.C.; POLI, C.R.; PEREIRA, J.A.; BORGHETTI, J.R. Aquicultura no Brasil: Bases para um Desenvolvimento
Sustentável. Ministério da Ciência e Tecnologia. Brasília, 2000.
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Curso: Tecnólogo em Agroecologia
Disciplina: Avicultura e Suinocultura de Base Ecológica

Carga‐Horária: 60 h (80 h/a)

Ementa
Importância econômica e social da Avicultura e Suinocultura. Espécies, raças, melhoramento genético. Manejo nutricional e
alimentar, manejo reprodutivo, manejo sanitário. Instalações e controle ambiental.
Objetivos
Apresentar através de métodos teóricos e práticos a criação de aves e suínos no sistema alternativo do semi‐árido com
aproveitamento máximo de técnicas e manejos que se adequem a filosofia agroecológica, tornando assim as atividades
dessas criações ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
Avicultura orgânica:
1. Importância econômica e social da avicultura brasileira;
2. Espécies, raças comerciais de aves;
3. Características e melhoramento genético;
4. Noções de anatomia e fisiologia do sistema digestivo, respiratório, musculo‐esquelético, urinário, endócrino e
reprodutivo das aves;
5. Instalações Zootécnicas Agroecológicas para criação de aves (ambiência e bem‐estar);
6. Manejo da criação e alimentação das aves de pinto a fase adulta (corte e postura);
7. Sistemas de produção de aves alternativas;
8. Manejo ecológico de pastagens para aves;
9. Utilização de produtos e subprodutos de origem vegetal na alimentação para aves;
10. Manejo e produção de ovos branco e marrons;
11. Controle das doenças carenciais e nutricionais das aves;
12. Controle sanitário das principais doenças das aves;
13. Manejo de transporte para o abate de aves;
14. Manejo e produção de carnes de aves;
15. Tratamento e utilização dos resíduos das aves.
Suinocultura orgânica:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Importância econômica e social da suinocultura brasileira;
Espécies, raças comerciais de suínos;
Características e melhoramento genético;
Noções de anatomia e fisiologia do sistema digestivo, respiratório, músculo‐esquelético, urinário, endócrino e
reprodutivo dos suínos;
Instalações Zootécnicas Agroecológicas para criação de suínos (ambiência e bem‐estar);
Manejo da criação e alimentação dos suínos da fase de leitão a adulta ou terminal;
Sistemas de produção de suínos criados no campo;
Manejo ecológico de pastagens para suínos;
Utilização de produtos e subprodutos de origem vegetal na alimentação de suínos;
Controle das doenças carenciais e nutricionais dos suínos;
Controle sanitário das principais doenças dos suínos;
Manejo de transporte para o abate de suínos;
Manejo e produção de carne suína;
Tratamento e utilização dos resíduos da suinocultura.

x

Procedimentos Metodológicos
Aulas expositivas; Aulas em Laboratórios; Visitas técnicas; Aulas práticas de manejo aplicado na fazenda escola do IFRN

x

Recursos Didáticos
Quadro branco e marcador para quadro branco. Projetor multimídia. Microcomputador.

x

Avaliação
Avaliações teóricas e práticas; Listas de exercícios, Trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e
participação, seminários em grupo.

Bibliografia básica
1.
FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente para aves, suínos e bovinos. 2. ed. Viçosa, MG: Aprenda
Fácil, 2011.
2.
PENTEADO, S. R. Criação animal orgânica: procedimentos e normas para conversão orgânica. Campinas, SP:
Edição do Autor, 2010.
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3.

FERREIRA, R. A. Suinocultura: manual prático de criação. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2012.
Bibliografia complementar

1. BROOM, D. M. Comportamento e bem‐estar de animais domésticos. Barueri, SP: Manole, 2010.

2.

SANTOS, B. M. dos. Manual de doenças avícolas. Viçosa, MG: UFV, 2009.

3.

HAFEZ, B.; HAFEZ, E. S. E. (Org.). Reprodução animal. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2004.

4.

PEIXOTO, A. M. Glossário de termos zootécnicos. Piracicaba: FEALQ, 2009.

5.

BAÊTA, F. C. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Viçosa, MG: UFV, 2010.

6.

REECE, W.O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. São Paulo: Rocca, 2008.

7.

REVOLLEDO, L.; FERREIRA, A. J. P. (Org.). Patologia aviária. Barueri, SP: Manole, 2009.

8.

FRANDSON, R. D. Anatomia e fisiologia dos animais da fazenda. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Olericultura e Plantas Medicinais

Carga‐Horária: 60 h (80 h/a)
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Pré‐
‐‐‐
Requisito(s):

Número de créditos 04
EMENTA

Abordagem a respeito da busca da sustentabilidade agrícola, conversão a horticultura agroecológica, práticas culturais de
base ecológica, principais hortaliças de importância econômica regional e produção de plantas medicinais.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x

Analisar a viabilidade técnica, econômica e ecológica da produção de hortaliças, numa perspectiva de desenvolvimento
sustentável;
Planejar e orientar as ações referentes ao preparo do solo, semeadura e tratos culturais para as diversas hortaliças de
importância regional;
Planejar, organizar e monitorar o cultivo agroecológico de espécies de plantas olerícolas.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

4.

Introdução aos princípios agroecológicos de produção
1.1 Conceitos
1.2 Objetivos da agricultura orgânica
1.3 Aplicação dos princípios agroecológicos
1.4 Construindo o agroecossistema
1.5 Funcionamento da teoria da trofobiose
1.6 Reciclando a matéria orgânica
Conversão à horticultura orgânica
2.4 Informações básicas para a conversão
2.5 Princípios orientadores
Olericultura Geral
3.6 Fatores climáticos
3.7 Preparo do solo, nutrição e adubação orgânica
3.8 Fontes de nutrientes às plantas
3.9 Propagação de plantas e formação de mudas
3.10 Produção de mudas em ambiente protegido
3.11 Rotação, sucessão e consorciação de culturas
3.12 Cobertura morta
3.13 Manejo e controle de ervas
3.14 Água e irrigação em sistemas orgânicos
3.15 Manejo e controle alternativo de pragas e doenças em hortaliças
3.16 Colheita, comercialização e conservação pós‐colheita de hortaliças
Cultivo orgânico de hortaliças
4.1 Solanáceas
4.2 Aliáceas
4.3 Brassicáceas
4.4 Asteráceas
4.5 Apiáceas
4.6 Fabáceas
4.7 Cucurbitáceas
4.8 Convolvuláceas
4.9 Quenopodiáceas
4.10 Rosáceas
4.11 Malváceas
4.12 Culturas diversas
4.13 Cultivo orgânico de plantas medicinais
Procedimentos Metodológicos

x
x

Aulas expositivas dialogadas; Aulas práticas de campo com implantação e condução de cultivos na horta didática,
seminários; pesquisa bibliográfica e elaboração de projetos.
Aulas práticas associadas às disciplinas de Manejo Ecológico de Insetos e Doenças, Fertilidade do Solo e Nutrição de
Plantas, Manejo Ecológico de Vegetação Espontânea, Sistemas de Irrigação e Drenagem.
Recursos Didáticos
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x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia, laboratório didático (Horta didática), ambiente
protegido para produção de mudas.

Avaliação
x

Avaliações teóricas, apreciação de projetos, trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e participação,
seminários em grupo.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

FONTE, P. C. R. Olericultura: Teoria e Prática. 1. ed. Viçosa, MG: Suprema Gráfica e Editora. 2005.
SOUZA, J. L.; RESENDE, P. Manual de Horticultura Orgânica. 2. ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil. 2006.
SILVA, A. G. et al. Plantas Medicinais: Do cultivo, manipulação e uso a recomendação popular. Embrapa. 2008.
Bibliografia Complementar

1.
2.

FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de Olericultura. 3. ed. Viçosa‐MG: UFV. 2008.
TRINDADE, C.; REZENDE, J. L. P.; JACOVINE, L. A. G.; SARTÓRIO, M. L. Cultivo Orgânico de Plantas Medicinais. Viçosa, MG:
Aprenda Fácil. 2000.

3.

FILGUEIRA, F. A. R. Novo Manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 3.
ed. Viçosa‐MG: Editora UFV, 2007.

4.

LANA M. M. (Org.). 50 hortaliças: como comprar, conservar e consumir. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação
Tecnológica, 2010.

5.

COSTA, N. D. (Org.). A cultura da cebola. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica (Plantar, 70), 2012.

6.

FONTES P. C. R. (Org). Olericultura: Teoria e Prática. Viçosa, MG: UFV, 2005.

7.

ANDRIOLO, J. L. Olericultura Geral: princípios e técnicas. 2. ed. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2013.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Fruticultura
Pré‐
‐‐‐
Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos: 4
EMENTA

Importância socioeconômica da fruticultura. Instalação do pomar. Modos de produção agroecológica em fruticultura.
Sistemas de poda e condução, tratos culturais, principais pragas e doenças. Tratamentos alternativos de pragas e doenças.
medidas de controle visando o manejo orgânico/integrado. Visitas técnicas. Práticas de campo. Elaboração de projetos.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x

Fornecer os conhecimentos necessários à fruticultura de importância socioeconômica regional
Analisar a viabilidade técnica, econômica e ecológica da produção, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável;
Planejar e orientar as ações referentes ao preparo do solo, semeadura e produção de mudas, tratos culturais e colheita;
Planejar, organizar e monitorar o cultivo agroecológico de espécies frutíferas de interesse local.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Importância socioeconômica da produção agroecológica de frutas nativas e tropicais no semiárido.
Fruticultura, agricultura familiar e saúde.
Fundamentos para exploração de espécies nativas no sistema natural.
Exigências ecológicas e climáticas das espécies frutíferas.
Solos do semiárido e fruticultura.
Adaptação de cultivares às condições agroecológicas do semiárido.
Certificação.
Métodos, processos e aspectos técnicos de propagação.
Fatores que influenciam a frutificação.
Formação dos pomares.
Consorciação.
Manejo da fertilidade do agroecossistema e importância para produção agroecológica de frutas.
Adubação verde e fruticultura.
Práticas ecológicas no manejo fitossanitário.
Controle biológico de plantas infestantes.
Insumos alternativos para controle de pragas e fitomoléstias.
Princípios fisiológicos, tipos, técnicas e aproveitamento residual da poda de frutíferas.
Noções de Produção Integrada de Frutas.
Agrotecnologia sustentável de produção, tecnologia pós‐colheita, beneficiamento e comercialização de banana, cajá, caju,
citros, goiaba, graviola, jaca, mamão, manga, maracujazeiro amarelo, pinha e umbu.
20. Elaboração de projeto para produção agroecológica de frutas nativas e tropicais.
Procedimentos Metodológicos
Planejamento participativo (momento de envolvimento dos estudantes com acertos de comprometimento mútuo); Aulas
teóricas expositivas e dialogadas; Seminários focados nos conteúdos e articulados com as disciplinas afins (organização de
debates, diálogos, resgates e construção de saberes sobre fruticultura agroecológica); Aulas e viagens práticas de campo,
com construção de relatórios (Diários) e “momentos pós práticas/viagens” para aferições e reflexões pertinentes.
Recursos Didáticos
x

Quadro branco e marcador para quadro branco. Equipamentos de multimídia, exibição de vídeos, textos para leituras.
Avaliação

x
x

A avaliação será realizada de forma dinâmica, contínua e processual, a partir da observação e análise da participação e
desempenho dos alunos;
Serão utilizados seminários, provas periódicas (práticas e teóricas) e relatórios sequenciais (diários técnicos).
Bibliografia Básica

1.
2.

CHARITY, R. Produção orgânica de frutas tropicais no semiárido. Fortaleza: FRUTAL, 2001.
MENDONÇA, V. Fruticultura tropical: importância da fruticultura, poda das frutíferas, propagação de frutíferas –

102

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, na modalidade presencial
IFRN, 2012

3.

bananeira, mangueira, goiabeira, mamoeiro e cajueiro. Mossoró: UFERSA, 2009.
PENTEADO, S. R. Fruticultura Orgânica – Formação e condução. 2.Ed. Viçosa, MG: Editora Aprenda fácil. 2010
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BORÉM, A. (Org.) Hibridação Artificial de Plantas. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009.
CARVALHO, R. N. de. Cultivo de Melancia para a Agricultura Familiar. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica,
2005.
KOSOSKI, A. R.; MOTTA, A. M.; ANDRADE, A. P. S. Manual de produção integrada de caju. Fortaleza: EMBRAPA, 2005.
LIMA, L. F. N. Umbu. Jaboticabal: FUNEP, 2000.
MANICA, I. Frutas nativas, silvestres e exóticas: Técnicas de produção e mercado. Porto Alegre: CINCO CONTINENTES,
2003.
MANICA, I. Anonáceas: ata ou pinha, atemoia e cherimoia. Tecnologia de produção, produção e mercado. Porto Alegre:
CINCO CONTINENTES, 2003.
NATALE, W.; ROZANE, D. E.; SOUZA, H. A.; AMORIM, D. A. Cultura da goiaba: do plantio à comercialização. v. 1. Botucatu:
UNESP, 2009.
SACRAMENTO, C. K. Cajá. Jaboticabal: FUNEP, 2000.
STEINBERG, E. Maracujá: guia prático para um manejo equilibrado. Piracicaba: NOBEL, 2002.
Software(s) de Apoio:
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Curso:
Disciplina:
Pré‐
Requisito(s):

Tecnologia em Agroecologia
Manejo Ecológico de Insetos, Doenças e Vegetação Espontânea
Bases Científicas da Agroecologia / Fertilidade do Solo e Nutrição
de Plantas.

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos: 4

EMENTA
Bases ecológicas do manejo de pragas, doenças e plantas espontâneas nos agroecossistemas. Métodos de Controles
Alternativos de Pragas. Métodos de Controles Alternativos de Patógenos. Métodos de Controles Alternativos de Plantas
Espontâneas.
PROGRAMA
Objetivos
x
x

Esclarecer que através de métodos e práticas alternativas é possível controlar pragas, patógenos e plantas espontâneas,
e com isso diminuir os impactos causados á saúde e ao ambiente pelo controle químico convencional.
Apontar metodologias e técnicas por meio de exemplos práticos, as alternativas mais eficientes ao combate de pragas,
patógenos e plantas espontâneas que estejam ao alcance do pequeno produtor.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

Histórico da evolução da agricultura.
1.1 O que vem a ser a Revolução Verde.
1.2 Controles convencionais (Agroquímicos) e seus impactos.
2.
Métodos de Controles Alternativos de Pragas:
2.1 Introdução à entomologia: Principais ordens de insetos de importância agrícola
2.2 Alelopatia,
2.3 Policultivo,
2.4 Rotação de culturas
2.5 Sincronização da época de plantio,
2.6 Culturas armadilhas,
2.7 Armadilhas biológicas e mecânicas.
2.8 Bioextratos e Caldas vegetais.
2.9 Uso e conhecimento sobre variedades resistentes ao ataque de pragas;
2.10 Controle Biológico através inimigos naturais;
2.11 Controle Biológico através fungos e bactérias;
2.12 Biofábricas
3.
Métodos de Controles Alternativos de Patógenos;
3.1 Tripé patógeno/hospedeiro/ambiente
3.2 Uso de variedades resistentes.
3.3 Caldas
3.3.1 Modo preparo visando repelência e controle
4.
Fungos antagônicos – Mecanismos de interação antagônica
5.
Controle Biológico de patógenos de sementes e de solo.
6.
Eliminação de restos de culturas;
7.
Remoção de hospedeiros silvestres alternativos;
8.
Erradicação de plantas infectadas
9.
Teoria da Trofobiose;
10.
Indução de resistência;
11.
Biofertilizantes
12.
Métodos de Controles Alternativos de Plantas Espontâneas:
12.1 Meios mecânicos de controle;
12.2 Cobertura morta e cobertura viva;
12.3 Época de semeadura;
12.4 Alelopatia;
12.5 Solarização
Procedimentos Metodológicos
Planejamento participativo (momento de envolvimento dos estudantes com acertos de comprometimento mútuo); Aulas
teóricas expositivas e dialogadas; Seminários focados nos conteúdos e articulados com as disciplinas afins (organização de
debates, diálogos, resgates e construção de saberes); Aulas e viagens práticas de campo.
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Recursos Didáticos
x

Quadro branco e marcador para quadro branco. Equipamentos de multimídia, exibição de vídeos, textos para leituras
Avaliação

x
x

A avaliação será realizada de forma dinâmica, contínua e processual, a partir da observação e análise da
participação e desempenho dos alunos;
Serão utilizados seminários, provas periódicas (práticas e teóricas) e relatórios sequenciais (diários técnicos).
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

ALTIERI, M. Agroecologia: as bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Ed. Agropecuária, 2002.
AQUINO, A. M de; ASSIS, R.L de. Agroecologia: Princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília:
EMBRAPA. Informação Tecnológica, 2005.
CHABOUSSOU, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos (a teoria da trofobiose). São Paulo: Ed. Expressão Popular,
2006.
Bibliografia Complementar
1. TRIPLEHORN, C. A. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
2. CHABOUSSOU, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos: novas bases de uma prevenção contra doenças e
parasitas: A teoria da trofobiose. São Paulo: Expressão Popular, 2012.
3. RAFAEL, J. A. (Org.). Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia. Ribeirão Preto: Holos, 2012.
4. PANIZZI, A. R.; PARRA, J. R. P. Bioecologia e nutrição de insetos: base para o manejo integrado de pragas. Brasília, DF:
EMBRAPA, 2009.
5. CORRÊA A. G.; VIEIRA, P. C. Produtos naturais no controle de insetos. São Carlos: EdUFSCar, 2007.

6.

SILVA, A. A. da; SILVA, J. F. da. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2007.

7.

ROMERO, J. P. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. Vol. 2. 4. ed. São Paulo: Ceres, 2005.

8.

TRIGIANO, R. N. Fitopatologia: conceitos e exercícios de laboratório. 2. ed. Porto Alegre: Artemed, 2010.

Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnólogo em Agroecologia
Disciplina:

Bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura de base
ecológica

Carga‐Horária: 60 h (80 h/a)

Ementa
Importância econômica e social da Bovinocultura e Ovinocaprinocultura. Espécies, raças, melhoramento genético. Manejo
nutricional e alimentar, manejo reprodutivo, manejo sanitário. Instalações e controle ambiental e sanitário.
Objetivos
Apresentar através de métodos teóricos e práticos alternativas possíveis para o sistema de pecuária no semi‐árido com
aproveitamento máximo de técnicas e manejos que se adequem a filosofia agroecológica, tornando assim as
atividades de criação de caprinos, ovinos e bovinos, ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente
justas.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
x
x
x

Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
Importância econômica e social da bovinocultura e ovinocaprinocultura;
Espécies, raças, melhoramento genético;
Anatomia e fisiologia do sistema digestivo dos ruminantes;
Manejo alimentar dos pequenos ruminantes;
Manejo alimentar dos bovinos de leite e de corte;
Manejo ecológico de pastagem e sistema agrosilvopastoril e pastoreio racional Voisin;
Utilização de produtos e subprodutos de origem vegetal na alimentação dos ruminantes;
Doenças carenciais e nutricionais dos ruminantes;
Controle sanitário das principais doenças dos ruminantes;
Produção e reprodução dos ruminantes
Instalações Zootécnicas Agroecológicas para as culturas do semi‐árido;
Tratamento e utilização dos resíduos dos ruminantes.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos
Aulas expositivas; Aulas em Laboratórios; Visitas a campo; Aulas práticas de manejo aplicado;
Quadro branco e marcador para quadro branco. Projetor multimídia. Microcomputador. Laboratório de informática.
Avaliação
Avaliações teóricas e práticas; Listas de exercícios, Trabalhos de pesquisa, avaliações subjetivas de desempenho e
participação, seminários em grupo.
Bibliografia básica

1.

BROOM, D. M. Comportamento e bem‐estar de animais domésticos. Barueri, SP: Manole, 2010.

2.

REECE, W.O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. São Paulo: Rocca, 2008.

3.

PENTEADO, S. R. Criação animal orgânica. Campinas, SP: Via Orgânica, 2010.

4.

FRANDSON, R. D. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
Bibliografia Complementar

1. SILVA, J. C. P. M. da. (Org.). Bem‐estar do gado leiteiro. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2012.
2. SILVA, J. C. P. M. da. Ordenha manual e mecânica: manejo para maior produtividade. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2011.
3.

FERREIRA, A. de M. A vaca leiteira e seu dono. Viçosa, MG: UFV, 2013.

4.

PIRES, A. V. Bovinocultura de corte. Vol. 1. Piracicaba: FEALQ, 2010.

5.

PIRES, A. V. Bovinocultura de corte. Vol. 2. Piracicaba: FEALQ, 2010.

6.

BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. de. Nutrição de ruminantes. 2. ed. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2011.

7.

BAÊTA, F. C. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Viçosa, MG: UFV, 2010.

8.

BALL, P. J. H. Reprodução em bovinos. São Paulo: Roca, 2006.

9.

HAFEZ, B.; HAFEZ, E. S. E. (Org.). Reprodução animal. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2004.
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10. PEIXOTO, A. M. Glossário de termos zootécnicos. Piracicaba: FEALQ, 2009.

11. FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente para aves, suínos e bovinos. 2. ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil,
2011.
12. CAVALCANTE, A. C. R. Doenças parasitárias de caprinos e ovinos: epidemiologia e controle. Brasília, DF: Embrapa, 2009.
13. RIBEIRO, S. D. de A. Caprinocultura: criação racional de caprinos. São Paulo: Nobel, 1997.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Alimentação animal de base ecológica
Carga‐Horária: 80 h (60 h/a)
EMENTA
Etologia; Nutrição e alimentação de animais de pequenos e grandes portes; forragicultura (ensilagem e fenação) e
pastagens nativas com fins agroecológicos; manejo ecológico de pastagem e sistema agrosilvopastoril; Instalações
Zootécnicas Agroecológicas para as culturas do semi‐árido; Utilização de produtos e subprodutos de origem animal e
vegetal na alimentação de animais ruminantes e monogástricos.
Objetivos
Apresentar através de métodos teóricos e práticos, os manejos de alimentação alternativa e de instalação para gerar o
bem‐estar dos animais, levando‐se em consideração seu comportamento perante as condições do semi‐árido dentro do
sistema agroecológico

x

Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
Etologia: bem estar animal e comportamento de todas as espécies de produção criadas no semiárido e sua importância
para a saúde e integridade do animal;
Nutrição e alimentação de animais de pequenos e grandes portes.
Forragicultura (ensilagem e fenação) e pastagens nativas com fins agroecológicos;
Manejo ecológico de pastagem e sistema agrosilvopastoril de forma a garantir a integração sustentável da agricultura
com a pecuária;
Instalações Zootécnicas Agroecológicas para as culturas do semi‐árido;
Utilização de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal na alimentação de animais ruminantes e
monogástricos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos
Aulas expositivas; Aulas em Laboratórios; Visitas a campo; Aulas práticas de manejo aplicado;
Quadro branco e marcador para quadro branco. Equipamentos de multimídia, exibição de vídeos, textos para leituras.

x
x

Avaliação
A avaliação será realizada de forma dinâmica, contínua e processual, a partir da observação e análise da participação e
desempenho dos alunos;
Serão utilizados seminários, provas periódicas e demonstração de práticas.

x
x

Bibliografia Básica
1.

BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. de. Nutrição de ruminantes. 2. ed. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2011.

2.

BERTECHINI, A. G. Nutrição de monogástricos. Lavras, MG: UFLA, 2012.

3.

BUNGENSTAB, D. J. (Org.). Sistemas de integração lavoura‐pecuária‐floresta: a produção sustentável. Brasília, DF:
EMBRAPA, 2012.
Bibliografia complementar

1.

FONSECA, D. M. da; MARTUSCELLO, J. A. (Org.). Plantas forrageiras. Viçosa, MG: UFV, 2010.

2.

DEMINICIS, B. B. (Org.). Leguminosas forrageiras tropicais: características importantes, recursos genéticos e causas

dos insucessos de pastagens consorciadas. Viçosa, MG: Aprenda fácil, 2009.
3.

SILVA, S. Plantas forrageiras de A a Z. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2009.

4.

BROOM, D. M. Comportamento e bem‐estar de animais domésticos. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2010.

5.

REECE, W.O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. São Paulo: Rocca, 2008.

6.

SANTOS, E. S. dos. Mandioca: cultivo agroecológico e uso na alimentação humana e animal. João Pessoa: EMEPA‐PB,

2011.
7.

ANDRIGUETTO, J.M. Nutrição Animal – As Bases e os Fundamentos da Nutrição Animal. 4. ed. São Paulo: Nobel, Vol.

1. 2002.
8.

ANDRIGUETTO, J.M.; PERLY, L.; MINARDI, I.; GEMAEL, A; FLEMMING, J.S ; DE SOUZA, G.A; BONA FILHO, A. Nutrição

Animal – Alimentação Animal. 1ed. São Paulo: Nobel, Vol. 2. 1983.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Tecnologia de Produtos Agropecuários
Pré‐Requisito(s) ‐‐‐

Carga‐Horária: 60 h (80 h/a)
Número de Créditos 4

EMENTA
Conhecer os vários aspectos do processamento dos produtos vegetais e animal de importância econômica para o pequeno
produtor rural como de indústrias de alimentos. Formas de conservação dos produtos e subprodutos da agricultura.
PROGRAMA
Objetivos
x
x

Identificar as diferentes técnicas de processamento de alimentos de origem animal e sua aplicação mais adequada a
determinados produtos;
Avaliar as vantagens e desvantagens da aplicação dos processos na industrialização de alimentos de origem animal, levando
em consideração as características nutricionais desejáveis dos alimentos assim processados.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Sanitização de Indústrias de Alimentos.
Aspectos Gerais da Tecnologia de Alimentos
2.1
Objetivos
2.2
importância da Tecnologia dos Alimentos na conservação, na busca de novas fontes, no aproveitamento de
subprodutos, no desenvolvimento de novos produtos e processos.
Métodos de Conservação de Alimentos
3.1
alterações em alimentos
3.2
conservação pelo calor, conservação pelo frio
3.3
defumação.
Tecnologia do Leite e Derivados
4.1
características da matéria‐prima
4.2
fermentos lácteos (starters)
4.3
métodos de conservação
4.4
iogurtes, nata ou creme, manteiga, queijo.
Tecnologia da carne e Derivados
5.1
características da matéria‐prima
5.2
conversão do músculo em carne
5.3
fabricação de embutidos
5.4
pescados.
Ovos
6.1
estrutura
6.2
composição química
6.3
métodos de conservação
Procedimentos Metodológicos

x
x
x

Aulas teóricas expositivas e práticas em laboratório de processamento de alimentos
Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia
Utilização instrumentos e equipamentos pertinentes às práticas de laboratório
Recursos Didáticos

Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV.
Avaliação
x
x

Avaliações escritas e práticas
Trabalhos individuais e em grupo
Bibliografia Básica
1.

NASSU, T. R. Queijo de coalho. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2006. (Agroindústria Familiar).

2.
3.

BARUFFALDI, R.; OLIVEIRA, M. N. de. Fundamentos de tecnologia de alimentos: v.3. São Paulo: Atheneu, 1998.
FOSCHIERA, J. L. Indústria de laticínios: industrialização do leite, análises, produção de derivados. Porto Alegre: Suliani
Editografia Ltda, 2004.
Bibliografia Complementar
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1.

TRONCO, V. M. Manual para inspeção da qualidade do leite. 5. ed. Santa Maria, RS: Editora da UFSM, 2013.

2.

PINTO, P. S. de A. Inspeção e higiene de carnes. Viçosa, MG: UFV, 2008.

3.
PARDI, M.C. et al. Ciência e Higiene da Carne. Tecnologia da sua obtenção e transformação. Vol.1. 1ed. Niterói, RJ:
Ed. EDUFF, 1994.
4.

GAVA, A. J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1998.

5.

BEHMER, M. L. A. Tecnologia do leite. São Paulo: Nobel, 1984.

6.
7.

MARTINS, P.C.; CARVALHO, M.P. A cadeia produtiva do leite. EMBRAPA, 2005.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas
Sistemas de Irrigação e Drenagem / Fertilidade do Solo e Nutrição
Pré‐Requisito(s):
de Plantas

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
Conceitos, definições e processos de formação de áreas degradadas. Planejamento de uso e conservação de solo e água para
fins de produção agrícola e recuperação ambiental. Erosão hídrica e eólica. Caracterização e diagnóstico de áreas
degradadas. Elaboração de Planos e Projetos executivos de Recuperação de Áreas Degradadas. Conceito de fitoremediação.
Práticas mecânicas e vegetativas para o controle da erosão e recuperação de áreas degradadas. Uso de resíduos orgânicos
para a produção de mudas, adubação e para uso como cobertura morta. Sucessão ecológica. Seleção de espécies vegetais
para regenerar a vegetação de áreas degradadas (plantas nativas). Planejamento para implantação de projetos de
recuperação de áreas degradadas. Manutenção e monitoramento de projetos de controle de erosão e de recuperação de
áreas degradadas. Monitoramento e controle ambiental da área recuperada.
PROGRAMA
Objetivos
x
x

x
x

Mostrar aos estudantes os danos causados pelo inadequado manejo de solo, vegetação e água na região semi‐árida.
Demonstrando e capacitando os discentes a identificar os aspectos ambientais envolvidos em atividades agrícolas e
industriais a fim de utilizar métodos mitigadores e/ou de recuperação nas áreas afetadas por degradação.
Capacitar o aluno a decidir o uso do solo mais adequado para as diferentes áreas; reconhecer áreas em processos de
degradação física, química e biológica; identificar tipos de erosão do solo e traçar estratégias de manejo para minimizar
os danos e controlá‐los; capacitar o aluno para utilizar o solo evitando a compactação do mesmo e atuar na restauração
da morfologia de áreas degradadas; Habilitar o aluno a identificar o ambiente que envolve as áreas degradadas de modo
a planejar atividades de monitoramento ambiental de corpos hídricos e rede de poços de monitoramento das águas
subterrâneas.
Trazer conhecimentos práticos e teóricos do problema de salinização de terras no semi‐árido, assim como mostrar
técnicas que visam à prevenção e/ou controle de salinidade nos solos, e demonstrar quais as melhores formas ou
métodos de promover a remediação de um solo salino e/ou sódico.
Capacitar o estudante do conhecimento indispensável teórico e prático na área da reabilitação ambiental, utilizando a
fitorremediação como ferramenta indispensável no restauro ecológico. Compreender as fases da sucessão ecológica e sua
importância na recuperação de áreas degradadas. Priorizar espécies da caatinga para degradações de origem antrópica
no semiárido.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

4.

5.

Apresentação da disciplina e Introdução
1.1 Sustentabilidade e uso sustentável em agricultura
1.2 Qualidade do solo
1.3 Capacidade de uso do solo
Processo de degradação física, química e biológica do solo
2.1 Uso e manejo do solo
2.2 Degradação física do solo
2.3 Degradação química do solo
2.4 Degradação biológica do solo
Erosão do solo
3.1 Tipos de erosão
3.2 Mecânica do processo erosivo – etapas, agentes erosivos e fatores envolvidos.
3.3 Equação universal de perda de solo
3.4 Conseqüências da erosão do solo
3.5 Práticas de controle da erosão: mecânicas, vegetativas e edáficas
3.5.1 Cultivo em faixas, cordões de contorno, cultivo mínimo, plantio direto, "mulching"
3.6 Recuperação de áreas degradadas por erosão
Compactação do solo
4.1 Causas da compactação do solo
4.2 Avaliação da compactação do solo e suas conseqüências
4.3 Práticas de controle da compactação do solo: físicas e biológicas
4.4 Recuperação de áreas compactadas
Manejo, prevenção e recuperação de solos salinos e sódicos
5.1 Origem dos problemas de salinidade
5.2 Identificação dos solos afetados por sais
5.3 Efeitos da salinidade na planta e no solo
5.4 Previsão de salinização em áreas irrigadas
5.5 Técnicas de manejo para controlar os efeitos da salinidade
5.6 Recuperação de solos afetados por sais
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6.

Reabilitação ambiental e sucessão ecológica
6.1 Harmonização paisagística (restauração topográfica e florestal), sucessão primária e secundária.
6.2 Definição da escala e zoneamento ambiental.
6.3 Princípios da biorremediação, estimulando o pensamento sistêmico e crítico.
6.4 Definição e implementação de técnicas de análise de risco e de fitorremediação.
6.5 Elaboração de Projetos e planos de fitorremediação em áreas degradadas nos diversos biomas em especial utilizando
espécies da Caatinga.
6.6 Fitorremediação e estudos de casos, adaptando‐os ás condições do semiárido.
6.7 Propagação vegetativa de espécies nativas – Técnicas aplicadas
6.8 Monitoramento ambiental dos elementos naturais afetados pela degradação (solo, água, flora, fauna, etc.)
Procedimentos Metodológicos

x
x
x
x
x
x

Aulas expositivas (com uso do quadro branco e data show) e dialogadas em sala de aula;
Exercícios individuais, em duplas e em pequenos grupos;
Pesquisa bibliográfica sobre temas específicos;
Leitura e análise e discussão de artigos extraídos de periódicos especializados e matérias de revistas e jornais
relacionados à agroecologia;
Aulas práticas em campo e laboratório, com visitas planejadas a áreas impactadas pelo desmatamento, salinização do
solo e outros.
Integração dos conteúdos de diversas disciplinas do curso de Agroecologia via execução de projetos integradores.
Recursos Didáticos

x
x
x

Salas de climatizadas para aulas expositivas com auxílio de projetores multimídia;
Equipamentos de topografia, como Teodolitos, GPS;
Estrutura física da Fazenda Escola para verificação de conhecimento em atividades práticas
Avaliação

x
x
x
x

Provas escritas referentes aos conteúdos ministrados até a semana que antecedeu a prova;
Resolução de exercícios e estudos dirigidos;
Elaboração de relatórios de aulas práticas individuais, em duplas, e em pequenos grupos;
Avaliação da participação em aula e à interação com colegas e professor no processo de resolução dos trabalhos e, ou,
discussão dos mesmos
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

ARAÚJO, G. H. de S.; ALMEIDA, J. R. de; GUERRA, A. J. T. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. Rio De Janeiro: Bertrand
Brasil, 2005.
MARTINS, S.V. Recuperação de áreas degradadas. Aprenda fácil, 2009.
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 6ª EDIÇÃO. Icone Editora, 2008.
Bibliografia Complementar
1.

ANDRADE, J. C. M; TAVARES, S. R. L.; MAHLER, C. F. Fitorremediação: o uso de plantas na melhoria da qualidade
ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.

2.

BRAGA, B. (Org.). Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005.

3.

RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H. de F. (Org.). Mata ciliares: conservação e recuperação. 2 ed. São Paulo: Edusp,
2009.

4.

PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel, 2002.

5.

GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 2.
Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

6.

LORENZI, H. Árvores brasileiras. Vol. 1. Nova Odessa: Plantarum, 1992.

7.

LORENZI, H. Árvores brasileiras. Vol. 2. Nova Odessa: Plantarum, 1998.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Comunicação e métodos participativos na Extensão Rural
Pré‐
‐‐‐
Requisito(s):

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
x

Conceito e abordagem histórica da Extensão Rural no Brasil. Agroecologia e Extensão Rural. Processos de Comunicação e
metodologias participativas na Extensão Rural. PNATER.
PROGRAMA
Objetivos

x

Facilitar a compreensão e um refletir crítico sobre o histórico da Extensão Rural difusionista no Brasil, de forma a superar
aquelas práticas a partir de um referencial baseado na comunicação popular e nas metodologias participativas de forma
a construir um conhecimento capaz de contribuir para a superação dos desafios do dia a dia na agricultura familiar de
acordo com os princípios da Agroecologia.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

Unidade 1 – Abordagem conceitual e Histórica da Extensão Rural
–Conceito de Extensão Rural
1.1.1‐Aproximação semântica ao termo extensão
1.1.2‐O equívoco gnosiológico da extensão
1.1.3‐Extensão ou Comunicação?
Histórico da Extensão Rural no Brasil
Unidade 2 – Agroecologia e Extensão Rural
2.1‐Do difusionismo tecnológico à Agroecologia
Unidade 3 – Metodologias Participativas na Extensão Rural
3.1‐Resgate histórico
3.2‐ Conceito e prática da Mobilização e Participação nas metodologias participativas
3.3‐ Princípios básicos do trabalho participativo
3.4‐ Moderação e visualização
3.5‐ Diagnósticos participativos
3.6‐Planejamentos participativos
3.7‐ Pesquisa participativa
3.8‐ Métodos participativos nas atividades de ATER
Unidade 4 – A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
4.1‐ Antecedentes históricos
4.2‐ Público
4.3‐ Princípios da ATER pública
4.4‐ Diretrizes da ATER
4.5‐Perfil do/a novo/a extensionista
Procedimentos Metodológicos
x

Aulas expositivas e dialogadas; construção de resenhas; leitura de textos e artigos científicos; debates coletivos;
intercâmbios; aulas de campo
Recursos Didáticos

x

Quadro branco e pincel atômico; microcomputador; projetor multimídia, laboratório didático
Avaliação

x

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; leitura e entrega de
resenhas de textos e artigos; elaboração e entrega de relatórios de aulas de campo e projetos de pesquisa; realização
de seminários; prova escrita e/ou oral.
Bibliografia Básica
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1.

FREIRE, P. Extensão ou comunicação? 16. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2013.

2.

MDA. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília: MDA/SAF/DATER, 2007.

3.

CAPORAL, F. R; COSTABEBER, J.A. Agroecologia e Extensão Rural: contribuições para a Promoção do Desenvolvimento
sustentável. Brasília: MDA/SAF/DATER, 2007.

Bibliografia Complementar
1.

BIASI, C. A. F; GARBOSSA NETO; SILVESTRE F.S.; ANZUATEGUI, I. A. Métodos e meios de comunicação para a Extensão
Rural. Volume I e II. Curitiba: s/ed, 1979.

2.

BORDENAVE, J. D. O que é comunicação Rural? 3. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1988.

3.

FONSECA, M. T. L. A Extensão Rural no Brasil, um projeto educativo para o capital. São Paulo: Loyola, 1985.

4.

FRIEDRICH, O. A. Comunicação rural: Proposição crítica de uma nova concepção. 2.ed. Brasília: EMBRATER, 1988.

5.

LIMA, Jorge Roberto Tavares de. Extensão Rural e desenvolvimento Sustentável. 2.Ed.Recife: Bagaço, 2005.

6.

MST. Método de trabalho e organização popular. São Paulo: ANCA, 2005.

7.

PEIXOTO, M. Extensão Rural no Brasil – uma abordagem histórica da legislação. BRASÍLIA: Senado Federal, 2008.

8.

PERUZZO, C K. Comunicação nos Movimentos Populares: a participação na construção da cidadania. 2.ed. Petrópolis:
Vozes: 1999.

9. SILVA FILHO, M. M. A Extensão Rural em meio Século: a experiência do Rio Grande do Norte. Natal: Emater, 2005.
10. TAVARES, J. R.; RAMOS, L. (Org.). Assistência Técnica e Extensão Rural: construindo o conhecimento agroecológico.
Manaus: IDAM, 2006.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Antropologia Cultural e Relações de Gênero na Agricultura
Disciplina:
Carga‐Horária: 60h (80 h/a)
Familiar
Pré‐Requisito(s)
Número de Créditos 4
EMENTA
Estudar as principais teorias antropológicas acerca da complexidade e riqueza de elementos que compões as organizações
sociais. Compreender a forma de pensar das diferentes culturas e os mais diversos formas de relação entre o homem e a
natureza.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x
x
x
x

Estudo dos princípios e teorias antropológicas acerca da complexidade e riqueza de elementos que compõem as
organizações sociais para que os agroecólogos compreendam melhor a complexa dinâmica sociocultural das comunidades
rurais em que atuam.
Discutir Cultura enquanto um conceito antropológico;
Estudo da Antropologia moderna e suas teorias Evolucionista, Funcionalista e Estruturalista;
Compreender como a “revolução verde”, provocou um forte processo de desorganização do próprio modo de vida de
camponeses, índios e outras comunidades etnicamente diferenciadas;
Compreender a complexidade das organizações socioeconômicas e culturais das comunidades rurais brasileiras;
Discutir a questão de gênero nas transformações relativas à modernização agrícola e aos projetos de agroecologia;
Compreender a relação entre o Estado e as comunidades rurais, no que diz respeito a projetos de sustentabilidade e
reconhecimento de terras, especialmente para indígenas e remanescentes de quilombolas;
Compreender o diálogo entre a Antropologia e a Agroecologia como uma possibilidade para viabilidade dos projetos
agroecológicos de sustentabilidade.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1. Cultura – Um conceito antropológico.
1.1 Da Natureza da Cultura ou da Natureza à Cultura?
1.2. O desenvolvimento do conceito de cultura
1.3. Teorias modernas sobre cultura
1.4. A cultura condicionando a visão de mundo do homem
2. Diversidade Cultural
2.1. Em busca do “humano”. Etnocentrismo e relativismo;
2.2. Evolucionismo e o processo de racionalização do mundo;
2.3. Funcionalismo e o antropólogo como aprendiz;
2.4. Estruturalismo, a unidade através da diversidade;
3. A contribuição da antropologia para a compreensão das comunidades rurais brasileiras
3.1. Sociedades indígenas e desenvolvimento: discursos e práticas, para pensar a tolerância;
3.2. Economia e Povos Indígenas;
3.3. Organização sócio‐cultural das comunidades indígenas;
3.4. Reconhecimento dos territórios indígenas.
4. Os Quilombos e as novas etnias
4.1. Identidade étnica e territorialidade;
4.2. Economia e Cultura das comunidades remanescentes de quilombolas;
4.3. Terra e Território: a relação dessas comunidades com o Estado na luta pelo reconhecimento de seu espaço.
4.4. projetos de desenvolvimento sustentável para comunidades quilombolas
5. Camponeses
5.1. Conceito de campesinato;
5.2. Relações de parentesco e ordem moral;
5.3. Migração, Família e Campesinato
5.4. Trabalho e Produção
5.5. A condição feminina na agricultura e a viabilidade da agroecologia
Procedimentos Metodológicos
x
x
x
x

Aulas expositivas;
Leituras e Discussões dos textos selecionados da bibliografia;
Debates orientados sobre resenhas e textos acadêmicos sobre as temáticas
Seminários
Recursos Didáticos
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Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV.

Avaliação
x
x
x
x

Prova escrita;
Seminários;
Relatório;
Produção de materiais.
Bibliografia Básica

1.
LEVI‐STRAUSS, C. A antropologia diante dos problemas do mundo moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012.
2.
SCOTT, P.; CORDEIRO, R.; MENEZES, M. (Org.). Gênero e geração em contextos rurais. Ilha de
Santa Catarina, SC: Mulheres, 2010.
3.
GEERTZ, C. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 13. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
Bibliografia Complementar
1. CARNEIRO, M. J. Mulheres no campo: notas sobre a sua participação política e a condição social do gênero. Estudos
Sociedade e Agricultura, n.2, p.11‐22, jun. 1994.
2. DEERE, C. D. Os direitos da mulher à terra e os movimentos sociais rurais na reforma agrária brasileira. Estudos Feministas,
Florianópolis, v.12, n.1, p.175‐204, jan./abr. 2004.
3. SCOTT, R. P.; CORDEIRO, R. (Orgs.). Agricultura familiar e gênero: práticas, movimentos e políticas públicas. Recife: Editora
Universitária da UFPE, 2006.
4.DE BIASE, L. A condição feminina na agricultura e a viabilidade da Agroecologia. 7 ed. São Paulo: Revista Agrária, 2007.
5.LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. 20. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Políticas Públicas para Agricultura Familiar
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária: 60h (80 h/a)
Número de
Créditos

EMENTA
Entender a forma de viver em sociedade, compreender as regras, leis do sistema financeiro, a política agrícola e os programas
para a agricultura familiar.
PROGRAMA
Objetivos
Discutir os fundamentos das políticas públicas para a agricultura familiar
x
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Desenvolvimento econômico e agricultura.
Medidas de política econômica e impactos na agricultura.
Instrumentos de política agrícolas:
3.1 Legislação,
3.2 Política de preços,
3.3 Crédito rural,
3.4 Subsídios,
Programas para a agricultura familiar,
Segurança alimentar
Reforma agrária.
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas teóricas expositivas, rodadas dialogadas, visitas de intercâmbios em propriedades e comunidades rurais.
Recursos Didáticos

Quadro branco e marcador para quadro branco. Equipamentos de multimídia, exibição de vídeos, textos para leituras.
Avaliação
x
x
x
x
x

Avaliações teóricas e práticas;
Listas de exercícios;
Trabalhos de pesquisa,
Avaliações subjetivas de desempenho e participação
Seminários em grupo
Bibliografia

1.
2.
3.

BACHA, C. J. C.; Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2004.
DESER. Agricultura familiar e negociações comerciais. Revista Contexto Rural, ano 1, n.2, dezembro 2001.
Wedekin, Ivan. A política agrícola brasileira em perspectiva. Revista de Política Agrícola, ano XIV, edição especial, outubro
2005.
Bibliografia Complementar

1.
2.

FAO/INCRA. Perfil da agricultura familiar no Brasil: dossiê estatístico. Brasília: FAO/INCRA, Projeto UFT/BRA/036, 1996.
GASQUES, J.; CONCEIÇÃO, J. (orgs.). Transformações da agricultura e políticas públicas. Brasília: IPEA, 2001.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Análise de Sistemas Agrícolas
Comunicação e Métodos Participativos na Extensão
Pré‐Requisito(s)
Rural

Carga‐Horária: 60h (80h/a)
Número de Créditos 4

EMENTA
Compreender a importância dos sistemas agrícolas para a economia, ambiente e sociedade. Saber organizar dados e
informações para reaplicar na agricultura.
PROGRAMA
Objetivos
x

Proporcionar ao aluno instrumental teórico‐metodológico para a análise e interpretação dos sistemas agrícolas em
diferentes escalas de abordagem.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Desenvolvimento histórico das metodologias de análise de sistemas agrícolas
Bases conceituais da análise de sistemas agrícolas
2.1 Sistemas e sistemas agrícolas
2.2 Gênese e constituição dos sistemas agrícolas
2.3 Escalas de abordagem dos sistemas agrícolas: hierarquias e redes
Coleta de informações para a análise dos sistemas agrícolas
3.1 O modelo analítico do pesquisador e o do agricultor: considerações teóricas
3.2 Descrição dos sistemas pelo(s) pesquisador(es)
3.2.1 Aspectos centrais
3.2.1.1 Espaço e território
3.2.1.2 Infraestrutura
3.2.1.3 Roteiro tecnológico
3.2.1.4 Itinerário técnico
3.2.1.5 Oferta de recursos
3.2.1.6 Trajetória tecnológica
3.2.1.7 Situação ambiental (passivo ambiental?)
3.2.1.8 Força de trabalho
3.2.1.9 Balanço econômico
3.2.1.10 Uso de recursos
3.2.1.11 Calendário de atividades
3.2.1.12 Uso de energia
3.2.1.13 Alocação de tempo
3.2.1.14 Capacidade produtiva dos solos
3.2.1.15 Recursos hídricos
3.3 Descrição pelo(s) pesquisador(es) a partir das informações dos agricultores
3.3.1 Conhecimento científico e conhecimento de senso comum
3.3.2 Entrevistas
3.3.3 Questionários
3.3.4 Observações diretas
3.3.5 Técnicas de diagnóstico rápido
3.3.6 Transectos guiados
3.3.7 Identificação de taxonomias
Organização e sistematização dos dados coletados
4.1 Uso de indicadores
4.2 Bancos de dados para a análise de sistemas agrícolas
4.3 Sistematização de entrevistas abertas e semi‐estruturadas
Análise e integração das informações
5.1 Análise textual de entrevistas
5.2 Sistemas de informações geográficas
5.3 Avaliações de potencial de produção
5.4 Avaliações de impactos ambientais
5.5 Avaliações de agrobiodiversidade
5.6 Avaliação da sustentabilidade
5.7 Análises eco‐energéticas
5.8 Análise de risco de atividades agrícolas
5.9 Análise econômica
5.10 Métodos estatísticos para a análise de sistemas agrícolas
5.11 Potencial de força de trabalho
Análise de sistemas agrícolas no contexto da pesquisa e do desenvolvimento
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7.
8.
9.
10.

O tratamento das questões socioeconômicas e culturais na análise dos sistemas agrícolas
Modelagem de sistemas agrícolas
Exemplos de análise de AS
Questões teóricas colocada para e pela análise dos sistemas agrícolas
Procedimentos Metodológicos

x

Aulas expositivas e dialogadas com utilização de quadro, pincel e aparelho multimídia; construção de resenhas a partir de
leitura de textos e artigos científicos; debates coletivos a partir de textos, artigos, vídeos e intercâmbios; aulas de campo;
Recursos Didáticos

Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV.
Avaliação
x

Para efeito de avaliação da aprendizagem será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; leitura e
entrega de resenhas de textos e artigos; elaboração e entrega de relatórios de aulas de campo; realização de seminários;
prova escrita e/ou oral.
Bibliografia Básica

1.
2.
3.

MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto
Piaget, 2001.
MOTTA, R.S. Manual para valoração econômica de recursos ambientais. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 1998.
VASCONCELOS, M. J. E. Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da ciência. Campinas, SP: Papirus, 2002.
Bibliografia Complementar
1. SCHERR, SARA J. e MCNEELY, JEFFREY A. Ecoagricultura alimentação do mundo e biodiversidade. Ed. SENAC, São
Paulo, 2012.
2. WOORTMANN, E.F., WOORTMANN, K. O trabalho da terra: a lógica e a simbólica da lavoura camponesa. Brasília:
Editora da Universidade de Brasília, 1997.
Software(s) de Apoio:
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ANEXO IV – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS
Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Língua Espanhola
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária: 30h (40h/a)
Número de créditos 2
EMENTA

Estudo da língua espanhola, através da leitura de diferentes gêneros textuais. Habilidades de leitura e interpretação de textos
pertinentes ao curso. Noções de termos técnicos e ampliação de vocabulário.
PROGRAMA
Objetivos
x
x
x
x
x

Desenvolver habilidades de leitura na língua espanhola;
Compreender textos em espanhol, através de estratégias cognitivas e estruturas básicas da língua;
Utilizar vocabulário da língua espanhola nas áreas de energias renováveis;
Desenvolver projetos multidisciplinares, interdisciplinares utilizando a língua espanhola como fonte de pesquisa.
Habilitar o aluno a ler, interpretar e compreender textos acadêmicos e técnicos da área de tecnologia em energias
renováveis através da utilização de estratégias de leitura.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)

1.

2.

3.

Estratégias de Leitura
1.1. Compreender textos verbais e não‐verbais.
1.2. Identificação de ideia central
1.3. Localização de informação específica e compreensão da estrutura do texto
1.4. Compreender a coesão e coerência textuais.
1.5. Exercício de inferência
Estratégias de Leitura
2.1. Produção de resumos, em português, dos textos lidos.
2.2. Uso de elementos gráficos para “varredura” de um texto.
Conteúdo Sistêmico
3.1. Alfabeto (letras e sons): as letras particulares do espanhol (ch/ll/ñ); sons de r/rr/j/ge/gi; variações linguísticas
fonéticas (ll/y); s/ce,ci/za,zo,zu (seseo/ceceo).
3.2. Los pronombres complementos
3.3. Las conjunciones
3.4. Falsos cognatos
3.5. Los heterogenéricos
3.6. Coesão e coerência textual
Procedimentos Metodológicos

Aulas expositivas com discussão; Seminários temáticos; Discussões presenciais de textos previamente selecionados.
Recursos Didáticos
x

Internet; projetor de multimídia, computador, materiais fotocopiados, áudio.
Avaliação

A avaliação tem caráter contínuo e os resultados da aprendizagem são aferidos através de provas, questionamentos orais,
trabalhos escritos, assiduidade, pontualidade, e participação nas aulas, destacando: trabalhos individuais e em grupo;
participação em discussões e seminários presenciais; desenvolvimento de projetos multidisciplinares e interdisciplinares.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

MILANI. Ester Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MORENO, C.; ERES FERNÁNDEZ, G. Gramática contrastiva del español para brasileños. España: SGEL, 2007.
SEÑAS. Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española para Brasileños. Universidad de Alcalá. SP: Martins Fontes,
2002.
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1.
2.

Bibliografia Complementar
MILANI, Esther Maria. Listo: español através de textos: cuaderno de ejercicios. São Paulo: Moderna, 2006.
SOUZA, Jair de Oliveira. Por supuesto!: español para brasileños. São Paulo: FTD, 2003.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Tópicos especiais e manejo de solos
Pré‐Requisito(s):

Carga‐Horária: 40h (30h/a)
Número de créditos 04

EMENTA
Estudar a agricultura no contexto ecológico. O manejo do solo nas principais correntes da agricultura alternativa. Fluxos de
energias e nutrientes em solos sob distintos manejos. Manejo ecológico do solo: sistemas de preparo do solo, redução das
perdas e nutrientes, fornecimento de nutrientes às plantas e correção da acidez, estimulo à atividade biológica, manejo
de plantas espontâneas. Indicadores de qualidade do solo diagnósticos e recomendações.
PROGRAMA
Objetivos
x

Evidenciar a importância das bases cientifica da agricultura alternativa;

x

Mostrar as diferentes práticas de manejo ecológico do solo;

x

Estudar estratégias de manejo para melhorar a qualidade do solo;

x

Expor aos alunos os processos produtivos agroecológicos;

x

Promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e culturais e comunicar o saber através do ensino, de

publicações, seminários e outras formas de comunicação.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1.

Apresentação do programa da disciplina e da bibliografia disponível sobre o assunto;

2.

Influências do pensamento agroecológico para as Ciências Agrárias;

3.

Agricultura no contexto ecológico;

4.

Conceito, histórico e importância da agricultura ecológica;

5.

A evolução do pensamento agroecológico;

6.

As tendências dos processos convencionais modernos de produção na agricultura;

7.

Os processos agrícolas ecológicos modernos – sistemas agrícolas auto renováveis;

8.

Qualidade do solo

9.

Sistemas de preparo do solo

10. Sistema de preparo conservacionista (cultivo mínimo, cordão vegetado, terraceamento, plantio direto, rotação
e consorciação de culturas, quebra‐ventos e barreiras ao deslocamento de pragas e propágulos de doenças);
11. Redução das perdas de nutrientes e de água, cobertura do solo: plantas vivas e a incorporação de restos
12. Culturais, diversificação de espécies no sistema, através da rotação e consorciação de culturas, cultivos em faixas ou
aleias;
13. Adubação orgânica;
14. Fornecimento de nutrientes as plantas e correção da acidez;
15. Manejo de plantas espontâneas.
Procedimentos Metodológicos
x

Participação dos alunos através de questionamentos na exposição dos conteúdos.;

x

Lista de exercícios dos assuntos;

x

Vídeos;

x
x
x
x
x
x
x

Recursos Didáticos
Salas climatizadas para aulas expositivas com auxílio de projetores multimídia;
Quadro e pincel;
Projetor multimídia (data‐show);
Xérox;
Matéria para a montagem dos experimentos.
Avaliação
Prova escrita;
Seminários e/ou trabalhos.
Bibliografia Básica
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas da agricultura alternativa. PTA/FASE, Rio de Janeiro‐RJ. 1989.
2.ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Agropecuária, Rio
Grane do Sul ‐ RS. 2002.
DAROLT, M. R. Agricultura orgânica: inventando o futuro. IAPAR, Londrina. 2002.
FIGUEIREDO, M. do V. B.; BURITY, H. A.; STAMFORD, N. P.; SANTOS, C. E. de R. e SILVA. Microrganismos e
agrobiodiversidade: o novo desafio para a agricultura sustentável. 3 ed. Editora da UFRGS, Porto Alegre ‐ RS. 2005.
Bibliografia Complementar
MEIRELLES, L. R.; RUPP, L. C. Agricultura ecológica: princípios básicos. Centro Ecológico, 2005.
PENTEADO, S. R. Adubação na agricultura ecológica: cálculo e recomendação numa abordagem simplificada.
Campinas – SP. 2 edição, 2009.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo; agricultura em regiões tropical. Nobel, São Paulo‐SP. 2002.
SANTOS, J. G. R.; SANTOS, E. X. Agricultura orgânica: teoria e prática. Campina Grande: EDUEP, 2008.
SOUZA, J. L.; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003.
MACÊDO, J. A. B. Métodos laboratoriais de análises físico‐químicas e microbiológicas. CRQ‐MG, 2014.
TOMÉ, J.B. Manual para interpretação de análise de solo. Agropecuária, Guaíba‐RS,1997.
VAN RAIJ, B.; ANDRADE, J. C.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A. Análise química para avaliação da fertilidade de solos
tropicais. Instituto Agronômico, Campinas‐SP, 2001.
Software(s) de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: LIBRAS
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária: 30h (40h/a)
Número de créditos 2
EMENTA

Concepções sobre surdez. Implicações sociais, linguísticas, cognitivas e culturais da surdez.
pedagógico‐filosóficas na educação de surdos. Surdez e Língua de Sinais: noções básicas.

Diferentes propostas

PROGRAMA
Objetivos
Compreender as diferentes visões sobre surdez, surdos e língua de sinais que foram construídas ao longo da história e
x
como isso repercutiu na educação dos surdos.
Analisar as diferentes filosofias educacionais para surdos.
x
Conhecer a língua de sinais no seu uso e sua importância no desenvolvimento educacional da pessoa surda.
x
Aprender noções básicas de língua de sinais.
x
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1. Abordagem histórica da surdez;
2. Mitos sobre as línguas de sinais;
3. Abordagens Educacionais: Oralismo, Comunicação total e Bilinguismo;
4. Língua de Sinais (básico) – exploração de vocabulário e diálogos em sinais: alfabeto datilológico; expressões
socioculturais; números e quantidade; noções de tempo; expressão facial e corporal; calendário; meios de comunicação; tipos
de verbos; animais; objetos + classificadores; contação de histórias sem texto; meios de transportes; alimentos; relações de
parentesco; profissões; advérbios.
Procedimentos Metodológicos
Aulas práticas dialogadas, estudo de textos e atividades dirigidas em grupo, leitura de textos em casa, debate em sala de aula,
visita a uma instituição de/para surdos, apresentação de filme.
Recursos Didáticos
Quadro, pincel, computador e data‐show.
Avaliação
O aluno será avaliado pela frequência às aulas, participação nos debates, entrega de trabalhos a partir dos textos, entrega do
relatório referente ao trabalho de campo e provas de compreensão e expressão em Libras.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
SACKS, O. Vendo vozes: Uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua Brasileira de Sinais: Estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Bibliografia Complementar

1. BRASIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Deficiência Auditiva. Brasília: SEESP, 1997.
2. FERNANDES, S. É possível ser surdo em Português? Língua de sinais e escrita: em busca de uma aproximação. In: SKLIAR,
C. (org.) Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Vol.II. Porto Alegre: Mediação, 1999.p.59‐81.
3. GESUELI, Z. M. A criança surda e o conhecimento construído na interlocução em língua de sinais. Tese de doutorado.
Campinas: UNICAMP, 1998.
4. MOURA, M. C. de. O surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
5. QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997ª
6. SKLIAR, C. Uma perspectiva sócio‐histórica sobre a psicologia e a educação dos surdos. IN. SKLIAR, C. (org) Educação e
exclusão. Abordagens sócio‐antropológicas em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997.
Software(s) de Apoio:
‐‐‐
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Qualidade Vida e Trabalho
Pré‐Requisito(s): ‐‐‐

Carga‐Horária: 30h (40h/a)
Número de créditos 2

EMENTA
Possibilitar o estudo e a vivencia da relação do movimento humano com a saúde, favorecendo a conscientização da
importância das praticas corporais como elemento indispensável para a aquisição da qualidade de vida. Considerar a nutrição
equilibrada, o lazer, a cultura, o trabalho e a afetividade como elementos associados para a conquista de um estilo de vida
saudável.
PROGRAMA
Objetivos
GERAL
Valorizar o corpo e a atividade física como meio de sentir‐se bem consigo mesmo e com os outros, sendo capaz de relacionar o
tempo livre e o lazer com sua vida cotidiana.
ESPECIFICOS
Relacionar as capacidades físicas básicas, o conhecimento da estrutura e do funcionamento do corpo na atividade física e no
controle de movimentos adaptando às suas necessidades e as do mundo do trabalho.
Utilizar a expressividade corporal do movimento humano para transmitir sensações, idéias e estados de ânimo.
Reconhecer os problemas de posturas inadequadas, dos movimentos repetitivos (LER e DORT), a fim de evitar acidentes e
doenças no ambiente de trabalho ocasionando a perda da produtividade e a queda na qualidade de vida.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1. Qualidade de vida e Trabalho
1.1. Conceito de qualidade de vida e saúde.
1.2. Qualidade de vida e saúde no trabalho.
2. Atividade Física e lazer
2.1. A atividade física regular e seus benefícios para a saúde.
2.2. A relação trabalho, atividade física e lazer.
3. Programa de Atividade Física
3.1. Conceito e tipos de Ginástica.
3.2. Esporte participação e de lazer.
3.3. Ginástica laboral
Procedimentos Metodológicos
Aulas dialogadas, aulas expositivas, vivencias corporais, aulas de campo, oficinas pedagógicas, leitura e reflexão sobre textos,
palestras, seminários, apreciação critica de vídeos, musicas e obras de arte, discussão de noticias e reportagens jornalísticas e
pesquisa temática.
Recursos Didáticos
Projetor multimídia, textos, dvd, cd, livros, revistas, bolas diversas, cordas, bastões, arcos, colchonete, halteres, sala de ginástica,
piscina, quadra, campo, pátio, praças.
Avaliação
A frequência e a participação dos alunos nas aulas; o envolvimento em atividades individuais e/ou em grupo; a elaboração de
relatórios e produção textual; a apresentação de seminários; avaliação escrita; a auto avaliação da participação nas atividades
desenvolvidas.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal da Ginástica. São Paulo: Ed. Ícone, 2007
DANTAS, E. H. M.; FERNANDES FILHO, J. Atividade física em ciências da saúde. Rio de Janeiro, Shape, 2005.
LIMA, V. de. Ginástica Laboral: Atividade Física no Ambiente de Trabalho. São Paulo: Ed. Phorte, 2007.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal do esporte. São Paulo: Ed. Ícone, 2007
PHILIPE‐E, S. Ginastica postural global. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
POLITO, E.; BERGAMASHI, E. C. Ginastica Laboral: teoria e pratica. Rio de Janeiro: Sprint, 2003.
Softwares de Apoio:
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Disciplina: Psicologia das Relações no Trabalho
Pré‐Requisito: ‐‐‐

Carga‐Horária: 30h (40h/a)
Número de créditos: 2
EMENTA

Análise dos fundamentos, definição e importância dos conceitos da Psicologia: competência interpessoal e inteligência emocional;
personalidade e diferenças individuais; percepção social; comunicação; grupos e equipes de trabalho; liderança; administração de
conflitos.
PROGRAMA
Objetivos
x Conhecer as contribuições da psicologia para a construção de relações interpessoais eficazes no ambiente de trabalho,
especialmentea importância do respeito às diferenças individuais, do autoconhecimento, das emoções e da percepção social.
x Desenvolver competências interpessoais e habilidades para trabalhar em equipe, liderar e administrar conflitos em grupos,
assumindocomportamento ético e postura profissional adequada.
x Promover o desenvolvimento dos processos de comunicação verbal e não verbal, da assertividade e do uso adequado do feedback
para o estabelecimento das interações sociais.
Bases Científico‐Tecnológicas (Conteúdos)
1. Competência interpessoal e Inteligência emocional;
2. Personalidade e diferenças individuais;
3. Percepção social;
4. Comunicação interpessoal, feedback e assertividade;
5. Grupos e Equipes de trabalho;
6. Administração de conflitos;
7. Liderança;
8. Ética no trabalho e postura profissional.
Procedimentos Metodológicos
x Exposições dialogadas; Exercícios e trabalhos em grupo; Técnicas de dinâmica de grupo; Exibição de vídeos e filmes; Exercícios
de encenação (role‐playing).
Recursos Didáticos
x Quadro branco, computador, projetor multimídia; Vídeos e filmes.
Avaliação
A avaliação será contínua, através de diversos instrumentos e atividades avaliativas, como exercícios em sala de aula, trabalhos em
grupo, autoavaliação e avaliação individual.
Bibliografia Básica
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

BRAGHIROLLI, E.M., PEREIRA, S.; Rizzon, L.A. Temas de psicologia social. Petrópolis: Vozes, 1994.
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z.A.P. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes,
2008.
______. Psicologia das habilidades sociais: terapia, educação e trabalho. Petrópolis: Vozes, 2009.
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
______. Trabalhando com a inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
6. MICHENER, H.A.; DELAMATER, J.D.; MYERS, D.J. Psicologia Social. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2008.
ROBBINS, S. P.; JUDGE; T.A.;SOBRAL, F. Comportamento organizacional. teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo:
Pearson Pentrice Hall, 2010.
Bibliografia Complementar

1.
2.
3.
4.

Dubrin, A.J. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
HITT, M.A.; MILLER, C.C.; COLELLA, A. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
HOCKENBURY, D. H.; HOCKENBURY, S. E. Descobrindo a psicologia. São Paulo: Editora Manole, 2003
HUFFMAN, K.; VERNOY, M.; VERNOY, J. Psicologia. São Paulo: Atlas, 2003.
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5.
6.

ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. São Paulo: Pentrice Hall, 2007.
ZANELLI, J.C.; BORGES‐ANDRADE, J.E.; BASTOS, A.V.B. (Orgs.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
Software(s) de Apoio:
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ANEXO V – PROGRAMAS DOS SEMINÁRIOS CURRICULARES
Curso: Tecnologia em Agroecologia
Seminário: Seminário de Integração Acadêmica
Carga horária: 4h
Objetivos
x
x
x
x

Participar de um espaço de acolhimento, orientação, diálogo e reflexão;
Conhecer a estrutura de funcionamento do IFRN, especificamente, do Câmpus, da Diretoria Acadêmica e do Curso;
Situar‐se na cultura educativa do IFRN;
Conhecer as formas de acesso aos serviços de apoio ao estudante, se apropriando de seus direitos e deveres.
Procedimentos Metodológicos

x
x
x

Acolhimento e integração dos estudantes através de reunião realizada no início do semestre letivo.
Apresentação da estrutura de funcionamento do IFRN e das atividades da Diretoria Acadêmica e do Curso.
Entrega do Manual do Estudante.
Recursos Didáticos

Quadro branco e pincel, computador, projetor multimídia, TV/DVD, microfone e equipamento de som.
Avaliação
A avaliação será realizada mediante a participação e registro da frequência do estudante.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Seminário: Seminário de Orientação de Projeto Integrador
Carga horária: 60h (carga horária dividida em dois semestres)
Objetivos
x
x
x

Participar de um espaço interdisciplinar, que tem a finalidade de proporcionar oportunidades de reflexão sobre a tomada
de decisões mais adequadas à sua prática, com base na integração dos conteúdos ministrados nas disciplinas vinculadas
ao projeto.
Perceber as relações de interdependência existente entre as disciplinas do curso.
Elaborar e desenvolver o projeto de investigação interdisciplinar fortalecendo a articulação da teoria com a prática,
valorizando a pesquisa individual e coletiva.
Procedimentos Metodológicos

Reuniões semanais dos estudantes com os seu(s) orientador(es) acerca do desenvolvimento do projeto integrador. Esses
encontros poderão ocorrer com o professor coordenador do projeto ou com professores orientadores de determinadas
temáticas.
Recursos Didáticos
Quadro branco e pincel, computador e projetor multimídia.
Avaliação
O projeto será avaliado por uma banca examinadora constituída por professores das disciplinas vinculadas ao projeto e pelo
professor coordenador do projeto. A avaliação do projeto terá em vista os critérios de: domínio do conteúdo; linguagem
(adequação, clareza); postura; interação; nível de participação e envolvimento; e material didático (recursos utilizados e
roteiro de apresentação). Com base nos projetos desenvolvidos, os estudantes poderão desenvolver relatórios técnicos.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Seminário: Seminário de Iniciação à Pesquisa e à Extensão
Carga horária: 30h
Objetivos
x
x

x

x

Refletir sobre a indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão nos Institutos Federais.
Compreender a realização das atividades de Extensão:
9 conhecer a história da Extensão e seus conceitos;
9 compreender a Extensão como macrométodo científico e princípio educativo;
9 conhecer a Extensão nos Institutos Federais e, especificamente, no curso (realidade e possibilidades);
9 analisar projetos de extensão do IFRN, seja do próprio curso ou área/eixo tecnológico em geral;
9 elaborar um projeto de extensão observando todos os seus elementos constitutivos.
Compreender a Pesquisa Acadêmica:
9 compreender a Pesquisa como princípio científico e princípio educativo;
9 conhecer a Pesquisa nos Institutos Federais, a Pesquisa aplicada e suas tecnologias sociais e a Pesquisa no curso;
9 analisar projetos de pesquisa do IFRN, seja do próprio curso ou eixo tecnológico em geral;
9 elaborar um projeto de pesquisa observando todos os seus elementos constitutivos.
Conhecer o Fomento da Pesquisa e da Extensão no Brasil e no RN.
Procedimentos Metodológicos

O Seminário será realizado mediante encontros com exposição dialogada, palestras, seminários e oficinas de elaboração de
projetos de extensão e pesquisa;
O Seminário será coordenado por um professor do curso e executado pelos coordenadores de extensão e pesquisa do
Campus.
Recursos Didáticos
Quadro branco e pincel, computador, projetor multimídia e laboratório de Informática.
Avaliação
A avaliação será realizada de forma processual, numa perspectiva formativa, cujo objetivo é subsidiar o aperfeiçoamento das
práticas educativas. Os instrumentos usados serão registros da participação dos estudantes nas atividades dirigidas,
elaboração de projetos de extensão e de pesquisa, bem como a auto‐avaliação por parte do estudante. Também será
registrada a frequência como subsídio avaliativo.
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Curso: Tecnologia em Agroecologia
Seminário: Seminário de Orientação para a Prática Profissional
Carga‐horária 60h (carga horária dividida em dois semestres)
Objetivos
x
x
x

Desenvolvimento de um trabalho científico ou tecnológico, projeto de pesquisa ou extensão, ou estágio curricular, como
requisito para obtenção do grau de tecnólogo em Agroecologia.
Consolidar os conteúdos vistos ao longo do curso em trabalho de pesquisa aplicada e /ou natureza tecnológica,
possibilitando ao estudante a integração entre teoria e prática.
Verificar a capacidade de síntese do aprendizado adquirido durante o curso.
Procedimentos Metodológicos

Orientações à temática do trabalho. Reuniões periódicas do estudante com o seu orientador para apresentação e avaliação
das atividades desenvolvidas durante o trabalho.
Recursos Didáticos
‐‐‐
Avaliação
x
x

Relatórios Parciais.
Relatório final (estágio) ou monografia (projeto de pesquisa).
Avaliação

Será contínua, considerando os critérios de participação ativa dos discentes em sínteses, seminários ou apresentações dos
trabalhos desenvolvidos, sejam esses individuais ou em grupo.
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