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I CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES E DO CURSO 

1 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 DADOS DA MANTENEDORA 

Mantenedora: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA 

End.: AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO n.: 720 

Bairro: JAGUARIBE Cidade: JOÃO PESSOA CEP: 58015430 UF: PB 

Fone: (83) 3208-3004 Fax: (83) 3208-3088 

E-mail: ifpb@ifpb.edu.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

1.2  DADOS DA MANTIDA 

Mantida: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA- CAMPUS PICUÍ 

End.: ACESSO RODOVIA PB 151 nº: S/N 

Bairro: CENECISTA Cidade: PICUÍ CEP: 58187-000 UF: PB 

Fone: (83) 3371-2727 Fax: (83) 3371-2555 

E-mail: campus_picui@ifpb.edu.br 

Site: http://www.ifpb.edu.br/campi/picui 

 

1.3 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

O atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 

tem mais de cem anos de existência. Ao longo desse período, recebeu diferentes 

denominações: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba (1909 a 1937), Liceu 

Industrial de João Pessoa (1937 a 1961), Escola Industrial “Coriolano de Medeiros” ou 

Escola Industrial Federal da Paraíba (1961 a 1967), Escola Técnica Federal da Paraíba 

(1967 a 1999), Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (1999 a 2008) e, a 

partir de 2008, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

O presidente Nilo Peçanha criou através do Decreto Nº 7.566, de 23 setembro 

de 1909, uma Escola de Aprendizes Artífices em cada capital dos estados da 

federação, como solução reparadora da conjuntura socioeconômica que marcava o 

período, para conter conflitos sociais e qualificar mão de obra barata, suprindo o 

processo de industrialização incipiente que, experimentando uma fase de implantação, 

viria a se intensificar a partir dos anos 30. 

Àquela época, a Escola atendia aos chamados “desvalidos da sorte”, pessoas 

desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na 

população das cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, que 

migravam para os centros urbanos. Tal fluxo migratório era mais um desdobramento 

social gerado pela abolição da escravatura, ocorrida em 1888, que desencadeava 

sérios problemas de urbanização. 



                        
 

9 
 

Como Escola Técnica Federal da Paraíba, no ano de 1995, a Instituição interiorizou 

suas atividades, através da instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de 

Cajazeiras – UNED-CZ. 

Enquanto Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET–PB), a 

Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão em suas 

atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de Educação 

Profissional (NEP), que funciona à Rua das Trincheiras, o Núcleo de Pesca, em Cabedelo 

e a implantação da Unidade descentralizada de Campina Grande - UNED-CG.  

Dessa forma, em consonância com a linha programática e princípios doutrinários 

consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e normas dela 

decorrentes, esta instituição oferece às sociedades paraibana e brasileira cursos técnicos 

de nível médio (integrado e subsequente) e cursos superiores de tecnologia, bacharelado 

e licenciatura. 

Em obediência ao que prescreve à Lei, o IFPB tem desenvolvido estudos que 

visam oferecer programas para formação, habilitação e aperfeiçoamento de docentes da 

rede pública. 

Para ampliar suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve ações na 

modalidade de Educação a Distância (EAD), investindo com eficácia na capacitação dos 

seus professores e técnicos administrativos, no desenvolvimento de atividades de pós-

graduação lato sensu, stricto sensu e de pesquisa aplicada, preparando as bases à oferta 

de pós-graduação nestes níveis, horizonte aberto com a nova Lei. 

No ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educação Profissional, 

Fase II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco Campi, no estado da 

Paraíba, contemplando cidades consideradas polos de desenvolvimento regional, como 

Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos e Cabedelo. 

Dessa forma, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

passou a contemplar ações educacionais em João Pessoa e Cabedelo (Litoral), Campina 

Grande (Brejo e Agreste), Picuí (Seridó Oriental e Curimataú Ocidental), Monteiro (Cariri), 

Patos, Cajazeiras, Sousa e Princesa Isabel (Sertão), conforme Figura 1.  
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Figura 1: Localização geográfica dos campi do IFPB no Estado da Paraíba resultantes da fase de expansão II. 

 

 Esses Câmpus levam a essas cidades e adjacências Educação Profissional 

nos níveis básico, técnico e tecnológico, /proporcionando-lhes crescimento pessoal e 

formação profissional, oportunizando o desenvolvimento socioeconômico regional, 

resultando em melhor qualidade de vida à população beneficiada. 

O IFPB, considerando as definições decorrentes da Lei no. 11.892/2009, observando 

o contexto das mudanças estruturais ocorridas na sociedade e na educação brasileira, 

adota um Projeto Acadêmico baseado na sua responsabilidade social advinda da referida 

Lei, a partir da construção de um projeto pedagógico flexível, em consonância com o 

proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscando produzir e 

reproduzir os conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, de modo a 

proporcionar a formação plena da cidadania, que será traduzida na consolidação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

O IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal da Paraíba 

oferece aos seus alunos oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, permitindo o 

processo de verticalização do ensino. Ampliando o cumprimento da sua responsabilidade 

social, o IFPB atua em Programas, tais como: PRONATEC (FIC e técnico concomitante), 

PROEJA, Mulheres Mil, CERTIFIC, propiciando o prosseguimento de estudos através do 

Ensino Técnico de Nível Médio, do Ensino Tecnológico de Nível Superior, das 

Licenciaturas, dos Bacharelados e dos estudos de Pós-Graduação lato sensu e stricto 
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sensu. 

 Em sintonia com o mercado de trabalho e com a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, o IFPB implantou 06 (seis) novos Campi nas cidades de 

Guarabira, Itaporanga, Itabaiana, Catolé do Rocha, Santa Rita e Esperança, 

contemplados no Plano de Expansão III. Assim, junto aos Campi já existentes, 

promovem a interiorização da educação no território paraibano (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Municípios paraibanos contemplados com o Plano de Expansão III do IFPB 

 

1.2 CENÁRIO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO 

O município de Picuí fica localizado na Mesorregião Geográfica da Borborema e 

Microrregião do Seridó Oriental Paraibano, fazendo divisa com a Microrregião do 

Curimataú Ocidental. O município possui 18.222 habitantes, densidade demográfica de 

27,54 habitantes/km2, taxa de urbanização de 66,5% (IBGE, 2010) e, conforme PNUD 

(2000), um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,606. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a área territorial do município é de 661,654 

km², limitando-se ao NORTE com o estado do Rio Grande do Norte, ao SUL, com os 

municípios de Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Baraúna; ao LESTE, com os municípios 

de Cuité e Nova Floresta; e ao OESTE, com o município de Frei Martinho e, novamente 

com o estado do Rio Grande do Norte (Figura 3). 
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Figura 3. Localização geográfica do município de Picuí, PB (WIKIPÉDIA, 2012). 

Com relação às coordenadas geográficas, o município de Picuí está localizado a 

uma altitude de 440 m acima do nível do mar, com 6º 33’19” S e 36º 20’56” W. O 

município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, 

definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005, considerando-se os índices 

pluviométrico, de aridez e o risco de seca. 

Interligando os estados da Paraíba e o Rio Grande do Norte, através da BR 151, a 

cidade de Picuí é caracterizada como pólo de desenvolvimento das microrregiões do 

Seridó Oriental Paraibano e Curimataú Ocidental, por dar suporte a 16 municípios dessas 

microrregiões, que compreendem uma área de 5.196,020 km² e uma população de 

140.149 habitantes (PDI IFPB, 2014-2019). 

Conhecida como a Terra da Carne de Sol, Picuí apresenta grande diversidade 

cultural e tradição religiosa, sendo realizados anualmente festejos do padroeiro São 

Sebastião, Festival da Carne de Sol e Festejos Juninos, dentre outros.  

O município dispõe de 1.936 famílias residentes na zona rural, distribuídas de 

forma heterogênea na extensão territorial do município (SILVA; BARBOSA; MELO, 2007). 

A sua economia está concentrada em três grandes atividades: o trabalho rural de 

produção familiar (36,8%), trabalho doméstico (19,8%) e trabalho no setor público 

municipal (6,7%), há também a atividade de mineração ainda em estágio insipiente 

necessitando de tecnologia industrial para se firmar economicamente como um vetor de 

desenvolvimento do município. O setor produtivo terciário, com 151 empresas 

cadastradas no CNPJ, contribui com mais 30% no potencial econômico de Picuí. 

O Campus de Picuí resultou de um Plano de Expansão II após a instituição, pela 

Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e a criação de trinta e oito Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia em todo País. No ano letivo de 2015, estão regularmente 

matriculados 910 discentes, com meta a ser alcançada de 5.000 alunos matriculados.  

O ideário pedagógico deste Campus vislumbra a exequibilidade de oferta à 

sociedade local, regional e nacional de várias modalidades e níveis de ensino. 

Atualmente, o Campus Picuí oferta Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão dos Recursos 

Ambientais do Semiárido, Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia — eixo 

tecnológico Recursos Naturais —, Curso Superior de Licenciatura em Letras, com 

Habilitação em Língua Portuguesa — na modalidade Educação a Distância (EAD) —, 

conforme Catálogo Nacional de Cursos Superiores. 

A Instituição epigrafada disponibiliza o Curso Técnico em Mineração (Subsequente) 

— eixo tecnológico Recursos Naturais —, Curso Técnico em Manutenção e Suporte em 

Informática (Integrado e Subsequente) — eixo tecnológico Informação e Comunicação —, 

o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática na modalidade integrada está 

em processo de mudança para o Curso Técnico em Informática — o Curso Técnico em 

Edificações (Integrado) — eixo tecnológico Infraestrutura— e o Curso Técnico em 

Geologia (Integrado) — eixo tecnológico Recursos Naturais — . Na modalidade EAD, o 

Curso Técnico de Segurança no Trabalho (Subsequente) — eixo tecnológico Segurança e 

o Curso Técnico em Secretariado Escolar (Subsequente) — eixo tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social. 

No âmbito institucional, foi implantado o “Programa Mulheres Mil” (instituído pela 

Portaria do MEC nº 1.015, do dia 21 julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 22 de julho, seção 1, página 38), com uma política social de inclusão e gênero, o 

Campus Picuí capacitou 200 (duzentas) mulheres em situação de vulnerabilidade social 

no Seridó e Curimataú Paraibano, permitindo o amplo acesso à educação profissional, ao 

emprego e à renda. O Curso Alimentando Saberes atende às necessidades da 

comunidade na vocação econômica regional, capacitando-as na arte da culinária regional. 

Outro programa especial em evidência no Campus Picuí é o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC — Lei nº 12.513/2011), seu 

funcionamento no Campus e em unidades remotas promoveu a oferta de vários Cursos 

de Formação Inicial e Continuada (FIC), tais como: Técnico em Informática 

(concomitante), Auxiliar de Contabilidade, Agente Comunitário de Saúde, Pedreiro de 

Alvenaria, Agricultor Orgânico, Apicultor, Cuidador de Idoso, Vendedor, Auxiliar de 

Tesouraria, Administrador de Banco de Dados, Auxiliar Administrativo, Costureira, 

Forragicultor, Produtor de Plantas Aromáticas e Medicinais, Ovinocultor, Garçom, dentre 

outros.  
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Para o fortalecimento do ideário e do compromisso educacional firmado, trabalha-

se no interior e fora do Instituto com a vertente da potencialização e fortalecimento das 

bases da articulação e integração indissociáveis do tripé da educação, o Ensino-

Pesquisa-Extensão como novo paradigma, com foco específico em cada disciplina, área 

de estudo e de trabalhos – ao lado de uma política institucional de formação contínua e 

continuada, de seus docentes e discentes. Isto porque, o ideário pedagógico do Campus 

entende que ensino vinculado à pesquisa e extensão, aponta para a formação 

contextualizada aos problemas e demandas da sociedade contemporânea, como parte 

intrínseca da essência do que constitui o processo formativo, promovendo uma nova 

referência para o processo pedagógico e para dinâmica da relação professor-aluno. Isso, 

necessariamente, exige um redirecionamento dos tempos e dos espaços de formação, 

das práticas vigentes de ensino, de pesquisa e de extensão e da própria política do IFPB. 

 

1.3 IDENTIDADE ESTRATÉGICA DA IES 

 

1.3.1 MISSÃO 

 
 O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2015-2019) estabelece 

como missão dos campi no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - IFPB:  

 

Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os 
seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para 
atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade 
inclusiva, justa, sustentável e democrática (IFPB/PDI, p. 17). 
. 
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1.3.2 PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

Tomando por base os preceitos legais que estabelecem ser a instituição pública e 

gratuita, as ações educacionais do IFPB sustentam-se nos seguintes princípios: 

a) Respeito às diferenças de qualquer natureza; 

b) Inclusão, respeitando a pluralidade da sociedade humana; 

c) Respeito à natureza e busca do equilíbrio ambiental, na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável; 

d) Gestão democrática, com participação da comunidade acadêmica nas decisões, 
garantindo representatividade, unidade e autonomia; 

e) Diálogo no processo ensino-aprendizagem; 

f) Humanização, formando cidadãos capazes de atuar e modificar a sociedade; 

g) Valorização da tecnologia que acrescenta qualidade à vida humana; 

h) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

1.3.3 VALORES INSTITUCIONAIS  

 
No exercício da Gestão o IFPB deve garantir a todos os seus campi a autonomia 

da Gestão Institucional democrática a partir de uma administração descentralizada tendo 

como referência os seguintes princípios: 

a) Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

b) Desenvolvimento Humano – Fomentar o desenvolvimento humano, buscando 

sua integração à sociedade por meio do exercício da cidadania, promovendo o 

seu bem-estar social; 

c) Inovação – Buscar soluções para as demandas apresentadas; 

d) Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos serviços 

prestados; 

e) Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

publicização das ações da gestão, aproximando a administração da 

comunidade; 

f) Respeito – Ter atenção com alunos, servidores e público em geral; 

g) Compromisso Social e Ambiental – Participa efetivamente das ações sociais e 

ambientais, cumprindo seu papel social de agente transformador da sociedade 

e promotor da sustentabilidade. 
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1.5.4 VISÃO DE FUTURO 

Ser uma instituição de excelência na promoção do desenvolvimento profissional, 

tecnológico e humanístico de forma ética e sustentável beneficiando a sociedade, 

alinhado às regionalidades em que está inserido. 

2. CONTEXTO DO CURSO 

 

2.1 DADOS GERAIS 

Denominação do Curso: Agroecologia 

Modalidade: Tecnologia 

Endereço de Oferta: 
Acesso Rodovia PB 151, s/n Bairro: Cenecista Cidade/UF: 
Picuí/PB CEP: 58187-000 

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO  

 Autorização: Reconhecimento: 

Documento RESOLUÇÃO PORTARIA 

N. Documento 225/2015-CONSUPER 518/2015-SERES/MEC 

Data Documento 15/12/2015 15/10/2013 

Data da Publicação  16/10/2013 

N. Parecer/Despacho   

Conceito MEC   

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas anuais: 80    80 

Turmas Teóricas 2    2 

Regime de Matrícula: Por disciplina 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO DO CURSO 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, ofertado pelo IFPB - Campus 

Picuí, foi criado em razão de uma Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de 

Picuí, em 26 de outubro de 2007, que concluiu ser esse curso uma demanda regional.  

Em 26 de dezembro de 2008, o Conselho Superior do então Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) aprovou ad referendum o CST em 

Agroecologia na Unidade de Picuí, por meio da resolução nº 032/2008-CD, em período 

integral, com oferta de 80 vagas anuais distribuídas em dois semestres. 

Uma Comissão foi designada para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso. 

Posteriormente, conjuntamente com docentes do CST em Agroecologia do campus Sousa 

do IFPB, foi elaborada uma Matriz Curricular semelhante, mas com obediência às 

especificidades das regiões onde os dois cursos estão implantados. 

Em dezembro de 2010, foi formulada a estrutura geral da matriz curricular e a 

Coordenação do CST em Agroecologia do campus Picuí fez as alterações necessárias de 
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modo a adequar o curso à realidade da região do Curimataú e Seridó Paraibano, sendo 

essa matriz apresentada ao corpo docente em reunião realizada em 04 de maio de 2011. 

Em julho de 2011 a Coordenação do Curso e junto à Direção de Desenvolvimento 

de Ensino do campus verifica divergências entre a matriz curricular do curso em relação 

àquele ofertado no campus Sousa e insere como ponto de pauta na reunião de 

planejamento pedagógico, realizada em 05 de agosto de 2011, unificação da matriz 

curricular. Nessa reunião o corpo docente do CST em Agroecologia sugere modificações 

e a matriz curricular do curso é concluída. 

Em novembro de 2011 protocola-se junto ao MEC pedido de reconhecimento do 

curso, sendo inseridos os dados gerais do curso e a matriz curricular aprovada pelo corpo 

docente supracitada.  

Em abril de 2012 o MEC solicita esclarecimentos de alguns pontos no Projeto 

Pedagógico do Curso. Em maio de 2012 são criados o Núcleo Docente Estruturante e o 

Colegiado do Curso que realizam ajustes na matriz curricular do Curso em atendimento à 

legislação vigente. 

No ano de 2015 a Diretoria de Educação Superior do IFPB sugere alterações no 

Plano Pedagógico do Curso para atendimento às prerrogativas legais do Decreto nº 

5.626/2005, Resolução CNE/CP nº  01/2012, Parecer CNE/CP nº 8/2012, Resolução nº 

CNE/CP nº 02/2012, Resolução  CNE/CP nº 1/2014, Lei nº 12.764/2012, Decreto nº 

8.368/2014, Resolução CS nº 139/2015, Resolução CS nº 141/2015 e Resolução CS nº 

143/2015. Com essas alterações são inseridas as disciplinas Educação e Diversidade e 

Gestão Ambiental à matriz curricular do curso. 

 

II ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1. CONCEPÇÃO DO CURSO 

O Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia está inserido no eixo 

Tecnológico “Recursos Naturais” norteando-se pelas legislações específicas e demais 

ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e regulamentos internos 

do IFPB.  

A concepção de uma formação tecnológica que articule trabalho, cultura, ciência e 

tecnologia é o princípio que sintetiza todo o processo formativo por meio de estratégias 

pedagógicas apropriadas e recursos tecnológicos articulados de forma a oferecer um 

curso tecnológico com o mesmo nível de qualidade daqueles ofertados por outras 
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instituições do estado da Paraíba e do Brasil. 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia será fundamentado 

nos pressupostos de uma educação de qualidade, com o propósito de formar um 

profissional/cidadão que, inserido no contexto de uma sociedade em constante 

transformação, atenda às necessidades do mundo do trabalho com ética, 

responsabilidade e compromisso social e ambiental. 

Todo o curso terá como objetivo a construção do conhecimento de forma 

participativa, atendendo ao perfil profissional do curso constante no Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2016). 

Para definição dos componentes curriculares levou-se em consideração diferentes 

competências profissionais desejáveis ao profissional egresso. Ao todo foram delimitadas 

nove competências, com um ou mais componentes curriculares inseridos nas mesmas, 

em função do conhecimento, sendo elas: conhecimentos instrumentais; conhecimentos 

básicos; manejo ecológico de sistemas de produção; convivência com o semiárido; 

comercialização e gestão econômica dos agroecossistemas; beneficiamento, 

processamento e conservação de alimentos; processos de certificação de sistemas de 

produção de base agroecológica; comunicação e pesquisa participativa e análise de 

sustentabilidade. 

 

1.1  JUSTIFICATIVAS DO CURSO 

 
Com as intensas transformações que vêm ocorrendo na economia mundial, 

podemos afirmar que a inovação tecnológica aliada à valorização dos saberes locais e a 

ética ecológica será o meio pelo qual a humanidade buscará o desenvolvimento 

sustentável a partir das premissas do respeito ao meio ambiente e do desenvolvimento 

econômico com inclusão social, capazes de viabilizar a diversidade cultural e, sobretudo, 

a vida no planeta. Abre-se, portanto, um cenário de oportunidades no qual se enquadraria 

o profissional Agroecólogo. 

Diante dos desafios impostos pela necessidade de se desenhar estratégias de 

produção agropecuária que sejam alternativas à revolução verde e compatíveis com a 

proposta de desenvolvimento sustentável, é que nasce a Agroecologia como uma ciência 

pós-moderna incorporando a contribuição de várias outras ciências, de vários outros 

saberes, surgindo como uma necessidade de avanço metodológico e epistemológico a 

partir do contexto local, sendo aplicada principalmente em estabelecimentos agrícolas de 

pequeno e médio porte, onde se desenvolve a agricultura familiar. 
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A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), no seu Marco 

Referencial em Agroecologia (EMBRAPA, 2006), conceitua esta ciência como um novo 

foco das necessidades humanas, cuja pretensão é nortear a agricultura rumo à 

sustentabilidade no seu sentido multidimensional. Num sentido mais amplo, ela se 

concretiza quando, simultaneamente, cumpre com os ditames da sustentabilidade 

econômica (potencial de renda e de trabalho, acesso ao mercado), ecológica 

(manutenção ou melhoria da qualidade dos recursos naturais e das relações ecológicas 

de cada ecossistema), social (inclusão das populações mais pobres e segurança 

alimentar), cultural (respeito às culturas tradicionais), política (organização para a 

mudança e participação nas decisões) e ética (valores morais transcendentes). 

A agricultura familiar no Brasil é responsável por boa parte da produção de 

alimentos básicos que chegam às nossas mesas: cerca de 60 % do feijão, 84 % da 

mandioca, 50 % do milho e do leite, 30 % de arroz e boa parte de frutas e hortaliças. 

No entanto, apesar de sua importância, este segmento da agricultura tem sofrido 

em função da insuficiência de investimentos na extensão rural além da má adequação da 

atuação dos profissionais extensionistas aos anseios e realidades dos produtores. Isso se 

dá em virtude da falta de uma formação universitária voltada às técnicas agrícolas de uma 

agricultura ecológica e às tecnologias adequadas à região, como são, por exemplo, 

difundidos com grande êxito pela agricultura permanente (permacultura), caracterizada 

por projetos ambientais que utilizam métodos ecologicamente saudáveis, 

economicamente viáveis, que respondem as necessidades básicas, sem explorar ou 

poluir o meio ambiente, e que se tornem autossuficientes em longo prazo, ou as técnicas 

orgânicas, que ainda estão fora dos currículos.  

As instituições continuam difundindo somente os meios convencionais para a 

produção de alimentos, com pacotes prontos, não levando em consideração as 

particularidades ambientais locais, nem os impactos gerados nos ecossistemas. 

A Paraíba é um estado do Nordeste brasileiro que tem uma área de 56.340,9 km² e 

apresenta uma população de aproximadamente 3.766.538 habitantes, sendo 2.839.002 

pessoas habitam o espaço urbano e 927.832 pessoas habitam o espaço rural, com uma 

densidade demográfica de 66,70 pessoas por km² (IBGE, 2010). Este quadro aponta um 

êxodo da população rural que foi reduzida em aproximadamente 7 % em relação a 2001, 

quando a população rural era de 995.754 habitantes, possivelmente devido a poucos 

incentivos de permanência da população rural no campo, sobretudo dos mais jovens, 

visto o estigma criado pela sociedade de que o agricultor familiar está fadado à pobreza, 

pois a agricultura não é mais rentável. 
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Do ponto de vista socioeconômico, a Paraíba figura entre os estados do Brasil com 

os mais elevados índices de pobreza. Problemas como analfabetismo, desnutrição, 

mortalidade infantil, subemprego, moradia precária, falta de assistência médica e de 

educação ainda constitui-se uma realidade. A economia paraibana é pouco capitalizada e 

vem sendo marcada por sucessivas crises em suas áreas mais dinâmicas como: pecuária 

bovina, agricultura comercial de algodão, sisal e cana-de-açúcar. A formação de 

profissionais em Agroecologia poderá vir a contribuir efetivamente com o fortalecimento 

da agricultura familiar a partir da formação de profissionais comprometidos e competentes 

frente à necessidade de encontrar alternativas cujos desenhos representem a dinâmica 

da construção de um projeto de desenvolvimento rural sustentável para superação das 

fragilidades resultantes do modelo de desenvolvimento hegemônico 

Segundo Mariano Neto (2006) o semiárido paraibano é sem dúvida uma das áreas 

ecologicamente mais degradadas do Brasil. O mesmo apresenta um ambiente 

extremamente rochoso e com solos pedregosos e uma vegetação xerófila em acelerado 

processo de desmatamento, provocado pela ação humana atrelada às condições 

ecológicas de seca, fazendo com que apresente forte tendência à desertificação. Quase 79 

% de seu território estão situados no polígono das secas (Agreste, Borborema e Sertão), 

considerados como áreas de influência da semiaridez.  

Na Paraíba, a Agroecologia emerge como resultado da Ação de movimentos 

sociais e ONGs e mais recente chega fortemente na academia a exemplo da criação dos 

cursos de bacharelado em Agroecologia na Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB)/Campus Lagoa Seca e na Universidade Federal da Paraíba (UFPB)/Campus 

Bananeiras, e de Tecnologia em Agroecologia no IFPB/Campus Sousa e na Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG)/Campus Sumé. Em nível de pós-graduação o tema 

Agroecologia é debatido e aprofundado através dos programas de Pós-Graduação em 

Recursos Naturais e Ciências Sociais da UFCG, do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Agrárias (Agroecologia) da UFPB e do Programa de Pós-graduação em 

Recursos Ambientais do Semiárido do IFPB/Campus Picuí. 

A região polarizada por Picuí compreende cerca de 120 mil habitantes que foram 

beneficiados com a instalação do campus do IFPB. O município está localizado na 

Microrregião do Seridó oriental paraibano e apresenta todas as características 

anteriormente citadas, prevalecendo um quadro de pobreza, principalmente no meio rural, 

agravadas pelos baixos índices pluviométricos e avançado estágio de desertificação, 

sendo o setor agropecuário um dos principais geradores de emprego e renda. 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica da Paraíba em sintonia 

com as demandas da sociedade oferece o Curso Superior de Tecnologia (CST) em 

Agroecologia aprovado em audiência pública em 26/10/2007. Esse curso se constituirá 

num processo de construção de conhecimento e formação de profissionais com 

competências e habilidades para enfrentar os complexos desafios da Ciência 

Agroecológica e do pensamento complexo, em contraponto ao modelo de agricultura da 

Revolução Verde e do ideário Cartesiano. 

O CST em Agroecologia do IFPB/Campus Picuí apresenta um diferencial por 

incorporar conhecimentos normalmente não tratados pelas ciências agrárias clássicas, a 

exemplo das relações sociais de produção, da inclusão social, da segurança alimentar e 

nutricional, da produção agrícola familiar, da qualidade de vida e sustentabilidade, do 

turismo rural e da valorização dos saberes das comunidades tradicionais numa 

construção endógena e dialógica, incorporando também os valores do comércio justo e da 

economia solidária, atendendo a demanda da sociedade local que põe em evidencia a 

preocupação ambiental no que se refere à recuperação dos ecossistemas da região, da 

segurança alimentar e da formação de profissionais comprometidos em mudar essa 

realidade, conforme registros da audiência pública realizada na câmara municipal de 

Picuí. 

 

1.2 OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.2.1 GERAL 

 
Formar profissionais com uma base ampla de conhecimentos humanístico, 

científico e tecnológico na Área de Agroecologia com capacidade de manter, criar, 

estimular e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, oferecendo 

alternativas que dinamizem os arranjos produtivos locais da agricultura familiar e 

atividades relacionadas à concepção do desenvolvimento local sustentável, à segurança 

alimentar e nutricional da sociedade. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 
a) Propiciar conhecimentos necessários para pensar, formular e resolver problemas 

relacionados à cotidianidade dos agricultores. 

b) Desenvolver práticas agroecológicas que fortaleçam a agricultura familiar. 
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c) Proporcionar uma formação diferenciada com ênfase na sustentabilidade do semiárido 

sem perder de vista a capacidade de atuar em qualquer outro ecossistema. 

d) Promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações, seminários, encontros, simpósios, congressos e outras formas de 

comunicação. 

e) Garantir a formação e a conduta ética que sejam base para o estabelecimento de um 

comportamento profissional correto perante a sociedade; 

f) Contribuir para a compreensão das relações entre o meio rural e o meio urbano, 

proporcionando o desenvolvimento de relações mais estreitas entre a agricultura 

familiar e a Agroecologia com atores urbanos a partir da perspectiva do consumo de 

alimentos produzidos em base socioambiental; 

g)  Desenvolver habilidades relacionadas à liderança e ao caráter gestor sob os 

princípios da economia solidária e da ética no comércio. 

h) Conscientizar o estudante de sua responsabilidade social, incentivando e promovendo 

atividades relacionadas a projetos de voluntariado nas áreas de educação, meio-

ambiente, terceira idade, pessoas com necessidades especiais e outros segmentos 

de cunho social, proporcionando ao estudante a exata noção de cidadania. 

 
1.3  PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

 
O Tecnólogo em Agroecologia planeja, executa, monitora, analisa e certifica 

sistemas de produção agroecológicos. Planeja e executa atividades de manejo de 

sistemas de produção agroecológicos e do ambiente agrícola. Implanta sistemas de 

produção animal e vegetal. Gerencia o processamento e comercialização da produção 

agroecológica. Elabora, planeja, executa e difunde programas e projetos de fomento ao 

desenvolvimento rural. Assessora órgãos públicos e empresas privadas. Subsidia a 

concepção, acompanha e executa políticas públicas em nível local e regional. Avalia e 

emite parecer técnico em sua área de formação. 

Esse profissional deverá apresentar habilidades especificas de Planejamento, 

organização, monitoramento e execução de atividades em sistemas de produção 

agropecuárias, tais como: 

a) Realizar manejo conservacionista e sustentável dos solos; 
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b) Efetivar manejo de fatores microclimáticos, hídricos e florísticos, segundo uma 

visão sistêmica da unidade produtiva rural, de suas relações com o entorno, e da 

sustentabilidade; 

c) Identificar relações ecológicas entre os seres vivos e entre estes e o meio 

abiótico, planejando e executando práticas ambientais visando à sustentabilidade da 

propriedade rural; 

d) Organizar Arranjos Produtivos Locais (APL) visando sua sustentabilidade social, 

ambiental e econômica; 

e) Adotar práticas de controle de qualidade na produção agropecuária; 

f) Coordenar e fomentar políticas públicas de desenvolvimento sustentável e da 

Agroecologia; 

g) Emitir laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos agroecológicos no âmbito 

de sua competência profissional; 

h) Analisar a legislação agropecuária, ambiental e trabalhista; 

i) Fomentar processos participativos e democráticos de cooperação e organização 

para o desenvolvimento sustentável das unidades familiares de produção, grupos, 

comunidades e municípios; 

j) Realizar pesquisas e estudos que contribuam para o resgate das experiências e 

conhecimentos dos agricultores e também para a geração e validação de tecnologias 

adaptadas à realidade da agricultura familiar; 

k) Coordenar atividades agrícolas e agrosilvipastoris embasados na Agroecologia; 

l) Desenvolver métodos e processos baseados em formas renováveis de energia 

no meio rural; 

m)  Participar de projetos agroflorestais e de recuperação de áreas degradadas; 

n)  Fomentar a produção e propagação de sementes e mudas; 

o) Utilizar máquinas e equipamentos adaptados à agricultura familiar e ao manejo 

ecológico dos sistemas produtivos; 

p) Fazer manejo sustentável para obtenção de melhoramento genético de espécies 

vegetais e animais, bem como o resgate das variedades crioulas regionais; 

q) Implantar programas de processamento agroindustrial da produção 

agroecológica com métodos profiláticos, higiênicos e sanitários em consonância com a 

legislação vigente; 

r) Desenvolver métodos naturais e alternativos de proteção de plantas contra a 

infestação de insetos e microrganismos bem como da competição de plantas 

espontâneas que venham a provocar danos econômicos as culturas; 
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s) Nutrir e manejar a produção animal com base na potencialização do uso dos 

recursos endógenos à unidade produtiva rural; 

t) Desenvolver métodos naturais, ecológicos e homeopáticos no controle de 

doenças, e (ecto e endo) parasitas que afetam a produção animal; 

u) Identificar e assessorar a aplicação das diferentes formas de organização 

econômica nas esferas da distribuição e da comercialização de produtos agrícolas; 

v) Fomentar processos de certificação participativa dos sistemas agroecológicos. 

 

1.3.1 POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 
O Tecnólogo em Agroecologia poderá atuar em:  

a) Instituições públicas e privadas, organizações não governamentais (ONGs), 

cooperativas e movimentos sociais, envolvidas com o desenvolvimento de 

agriculturas sustentáveis; 

b) Empresas no âmbito das ciências agrárias com produtos agrecológicos; 

c) Empresas de planejamento e elaboração de projetos de investimentos e de 

desenvolvimento rural; 

d) Empresas de auditoria ambiental no setor agrário, controle e certificações da 

agricultura biológica e medidas agroambientais; 

e) Empresas especializadas na avaliação dos recursos naturais e sua 

conservação; 

f) Quadro técnico de organizações/fóruns de agricultores; 

g) Consultoria no setor agrário; 

h) Instituições de formação profissional; 

i) Instituições e unidades de investigação. 

 
1.4  DIFERENCIAIS COMPETITIVOS DO CURSO 

 
O CST em Agroecologia do IFPB/Campus Picuí apresenta como uma de suas 

atividades complementares o Núcleo de Estudos em Agroecologia que envolve os alunos 

em diversas atividades, que instigam os alunos a refletirem sobre variados temas, 

contribuindo com a construção do conhecimento agroecológico e fortalecendo assim a 

formação dos discentes, além de propiciar contato com agricultores e agricultoras 

familiares da região, professores, pesquisadores e representantes de entidades da 

sociedade civil, aumentando assim a rede de contatos dos mesmos, abrindo diversas 

portas para atuação profissional dos egressos. 
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Ao todo foram delimitadas nove competências, com um ou mais componentes 

curriculares inseridos nas mesmas, em função do conhecimento, sendo elas: 

conhecimentos instrumentais, conhecimentos básicos, manejo ecológico de sistemas de 

produção, convivência com o semiárido, comercialização e gestão econômica dos 

agroecossistemas, beneficiamento, processamento e conservação de alimentos, 

processos de certificação de sistemas de produção de base agroecológica, comunicação 

e pesquisa participativa e análise de sustentabilidade. 

Ao todo foram delimitadas nove competências, com um ou mais componentes 

curriculares inseridos nas mesmas, em função do conhecimento, sendo elas: 

conhecimentos instrumentais, conhecimentos básicos, manejo ecológico de sistemas de 

produção, convivência com o semiárido, comercialização e gestão econômica dos 

agroecossistemas, beneficiamento, processamento e conservação de alimentos, 

processos de certificação de sistemas de produção de base agroecológica, comunicação 

e pesquisa participativa e análise de sustentabilidade. 

Além disso, os discentes recebem formação atualizada com relação às atuais 

discussões de igualdade de gênero, etnias, cor, dentre outros, bem como a visão 

cooperativista e de espírito solidário e colaboração mútua. 

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E SUA CORRELAÇÃO COM O CURSO 

 
As políticas institucionais no âmbito do IFPB pautam-se pela busca da excelência 

do ensino, melhoria das condições do processo de ensino e de aprendizagem e garantia 

do ensino público e gratuito, numa gestão democrática.  

A concepção dessas políticas busca sempre responder aos anseios dos mais 

diversos segmentos da Instituição e também da sociedade, encontrando-se articulada e 

integrada ao PPI. Sendo este, o documento que traduz a filosofia e a identidade 

pedagógica institucional, norteador da prática pedagógica nos aspectos técnicos e 

políticos, tendo em vista a qualidade institucional, no ensino, na pesquisa e na extensão. 

As políticas institucionais para ensino, pesquisa e extensão objetivam: 

 Melhorar a conceituação dos cursos perante aos órgãos regulamentadores do 

ensino superior do país. 

 Construção, reestruturação e manutenção de laboratórios e ambientes de 

ensino. Incentivar a formação de grupos de aprofundamento de conteúdos curriculares e 

extracurriculares. 
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 Diminuir a evasão de alunos e aumentar o número de egressos e concorrência 

dos cursos. 

 Ofertar novos cursos relacionados ao atendimento às políticas educacionais e 

ao desenvolvimento local e regional observando os cenários produtivos (APLs), 

educacionais, sociais e econômicos de cada região onde os campi estão instalados, seja 

nos níveis básico, técnico, tecnológico, nas licenciaturas e nos bacharelados. 

 Implementar Programas Especiais de Formação Pedagógica. 

 Desenvolver políticas de estágio, prática profissional e atividades 

complementares: definidas em cada curso; representadas por seminários, atividades de 

extensão e de iniciação científica; participação em congressos e outros eventos que 

busquem a interdisciplinaridade e articulação do ambiente teórico e prático. 

 Adotar mecanismos de planejamento e desenvolvimento de atividades que 

favoreçam uma prática pedagógica compatível com o avanço científico-tecnológico e 

cultural. 

 Consolidar estratégias de capacitação para os servidores docentes e 

administrativos ligados as atividades de ensino. 

 Aperfeiçoar as estratégias de acompanhamento de egressos como elemento 

importante da avaliação institucional. 

 Ampliar e diversificar a oferta de Cursos e Vagas na Instituição. 

 Sensibilizar a comunidade docente para a criação de grupos de pesquisa na 

Instituição, em articulação com a pesquisa e a extensão. 

 Revisar, periodicamente, as propostas pedagógicas dos cursos, mantendo a 

sintonia com a proposta pedagógica institucional, comas diretrizes curriculares e com a 

realidade social da região a qual está inserida. 

 Priorizar o desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa integrados aos 

interesses sociais. 

 Desenvolver ações de extensão que contribuam com redução das 

desigualdades sociais, difusão do conhecimento, geração de emprego e rendas, inclusão 

digital, etc. 

Ademais, o PDI 2015-2019 apresenta dentre as finalidades do IFPB: “promover a 

produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as 

voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida”, além de 

basear a sua política de ensino “na relevância da educação com ênfase na qualidade, na 
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construção dos conhecimentos técnico-científicos, no respeito às culturas e proteção ao 

meio ambiente e nas necessidades sociais do estado e da região”. 

Dessa forma, o CST em Agroecologia pretende disponibilizar um ensino de 

qualidade, baseado na relevância da educação com ênfase na qualidade, na construção 

dos conhecimentos técnico-científicos, no respeito às culturas e proteção ao meio 

ambiente e nas necessidades sociais do estado e da região, formando indivíduos 

motivados e íntegros, críticos e éticos, inspirados nos princípios humanitários, buscando 

desenvolver-se plenamente no campo dos conhecimentos científicos e tecnológicos e, 

sobretudo, no campo das relações sociais. Além disso, a instituição possui como meta 

inserir a temática "Meio Ambiente e Sustentabilidade” no currículo oficial da instituição e 

assume o compromisso com a prática da justiça social, equidade, cidadania, ética, 

conservação e preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática entre 

seus princípios de gestão. 

Também é prevista, em sua política de extensão, a participação crítica e dialógica 

de integração social e territorial, de aprofundamento da democracia, de combate à 

exclusão social, à fome e à miséria, de defesa do meio ambiente e da diversidade cultural 

e regional. Neste sentido, prevê a consolidação da extensão do IFPB, para que haja 

consonância das Políticas de Educação Profissional com as Políticas Públicas da 

Paraíba, nas mais diversas temáticas: trabalho e geração de renda; preservação cultural e 

artística; comunicação; meio ambiente e agroecologia e outras que fortaleçam o 

desenvolvimento tecnológico e social do estado. Para isto, as ações que propiciarão o 

avanço das Políticas de Extensão no âmbito institucional devem se pautar nos princípios 

e diretrizes do Plano Nacional de Extensão. 

Finalmente, é importante considerar que o curso de Agroecologia assume o 

compromisso com a formulação de uma prática de acesso e permanência na instituição 

educativa de sujeitos em situação de exclusão; política que se traduz numa diretriz 

pedagógica, cujo foco é o atendimento às necessidades e características desta população 

excluída. 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 
A organização curricular do CST em Agroecologia do IFPB/Campus Picuí, de 

acordo com a legislação vigente, o Regulamento Didático do IFPB e suas necessidades 

pedagógicas, foi estruturada em regime semestral, e as aulas terão duração de cinquenta 

minutos. 
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O Curso foi formatado em seis semestres letivos (mínimo), com tempo máximo de 

duração de nove semestres letivos, de modo a contemplar em seus componentes 

curriculares os conhecimentos necessários para a atuação do profissional agroecólogo, 

partindo de disciplinas instrumentais e básicas (conhecimentos gerais aplicados à área), 

que darão suporte ou embasamento teórico para as disciplinas tecnológicas ou aplicadas 

no decorrer dos semestres, totalizando 2.431 horas (ou 2.910 horas-aula) para as 

disciplinas obrigatórias do curso, atendendo assim as exigências de carga horária mínima 

apresentada no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2016). 

A carga horária mínima para integralização do curso será constituída pela carga 

horária das disciplinas obrigatórias (2.341 horas) acrescida de 100 horas (120 horas-aula) 

para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e 100 horas para Atividades 

Complementares, com um total de 2.631 horas. 

Além dos componentes obrigatórios, há ainda componentes optativos, a exemplo 

do Estágio Supervisionado (optativo, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos Superiores de Tecnologia) que apresenta 120 horas, e da carga 

horária oriunda de disciplinas optativas, como a disciplina de Libras, ofertada em 

atendimento ao Decreto 5.626/2005 e espanhol instrumental, que juntas totalizam 83 

horas (100 horas-aulas). Dessa forma, a carga horária total do curso é de 2.834 horas. 

 
3.1  ESTRUTURA CURRICULAR 

 
MATRIZ CURRICULAR ATUAL 

1º Período 

Disciplinas Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Bases Científicas da Agroecologia (BCA) 80 67 - 

Biologia Aplicada (BIO)    60 50 - 

Informática Básica  60 50 - 

Inglês Instrumental 60 50 - 

Matemática Aplicada (MAT) 60 50 - 

Metodologia Científica (METCI) 40 33 - 

Português Instrumental 60 50 - 

Química Aplicada (QUI) 80 67 - 

Subtotal 500 417 - 

2º Período 

Disciplinas Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Educação e Diversidade (EDUC)  60 50 - 

Biomas e ecologia da caatinga (BEC) 60 50 BIO/BCA 

Bioquímica (BIQ) 60 50 QUI/BIO 

Estatística Geral (ESTG) 40 33 MAT 

Filosofia (FILO) 40 33 - 

Física Aplicada (FIS) 60 50 - 

Gênese, Morfologia e Classificação do Solo (GMCS) 80 67 QUI 

Sociologia Rural (SOCI) 60 50 BCA 

Topografia 40 33 MAT 

Subtotal 500 416 - 

3º Período 

Disciplinas Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Agroecologia Animal I (ANIMAL-I) 80 67 BCA 

Agrometereologia (AGMET) 60 50 FIS/MAT 
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Botânica da Caatinga (BOTC) 60 50 BEC 

Estatística Experimental (ESTE) 60 50 MAT 

Fisiologia Vegetal (FISVEG) 60 50 BIO/BIQ 

Microbiologia Agrícola (MICRO) 40 33 BIO 

Química e Física do Solo (QFS) 80 67 GMCS 

Relações de Gênero na Agricultura Familiar (RGAF) 40 33 SOCI/EDUC 

Espanhol Instrumental (OPTATIVA) 60 50  

Subtotal 540 450  - 

4º Período 

Disciplinas Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Agricultura I (AG-I) 60 50 FISVEG 

Agroecologia Animal II (ANIMAL-II) 80 67 BCA 

Economia Solidária 40 33 - 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (FSNP) 60 50 QFS 

Hidráulica Aplicada (HIDRA) 40 33 FIS 

Higiene e Segurança no Trabalho 40 33  

Olericultura e Plantas Medicinais (OPMED) 80 67 FISVEG/BOTC 

Tecnologia e produção de sementes (TPSEM) 40 33 FISVEG/BOTC 

Gestão Ambiental substitui Turismo Rural 40 33 - 

Subtotal 480 399 - 

5º Período 

Disciplinas Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Agricultura II (AG-II) 80 67 FSNP/FISVEG 

Agroecologia animal III (ANIMAL-III) 60 50 ANIMAL I E II 

Fruticultura Tropical (FRUTI) 80 67 FSNP/FISVEG 

Irrigação e Drenagem (IRRIDREN) 60 50 AGMET/HIDRA 

Legislação Agrária e Ambiental (LAAMB) 40 33 - 
Manejo Ecológico de Pragas, Doenças e Vegetação Espontânea (MEPDVE) 80 67 FSNP/FISVEG 

Políticas Públicas para Agricultura Familiar (PPAF) 40 33 SOCI 

Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas (PMRAD) 80 67 TOPO/FSNP/BOTC 

Subtotal 520 434  

6º Período 

Disciplinas Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Beneficiamento e Processamento de Produtos Animais (BPPA) 60 50 ANIMAL I e II  
Beneficiamento e Processamento de Produtos Vegetais (BPPV) 60 50 AG I/ OPMED/FRUTI 

Comunicação e Métodos Participativos na Extensão Rural (CMPER) 60 50 SOCI 

Legislação e Certificação dos Produtos de Base Ecológica (LCPBE) 40 33 MEPDVE 

Produção de Mudas Nativas (PRODMN) 40 33 FISVEG/BOTC/SEM 

Relações Humanas no Trabalho 40 33 - 

Sistemas Agroflorestais na Caatinga (SAF) 40 33 FSNP/ BOTC 
Hidrologia e Gestão dos Recursos Hídricos no Semiárido (TGRHSA) 40 33 IRRIDREN 

Vivências em agroecologia  60 50 BCA/ANIMAL III/AGII 

LIBRAS (OPTATIVA) 40 33  

Subtotal 480 398  
 

OPTATIVAS 

Disciplinas Hora-aula 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Libras (Optativa) 40 33  

Espanhol Instrumental (Optativa) 60 50  
 
 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

Demonstrativo CHT Hora-aula CHT Hora-Relógio 

Disciplinas Obrigatórias 2.910 2.431 

Trabalho de Conclusão de Curso    120    100 

Atividades Complementares     100 

Carga Horária 3.030 2.631 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Demonstrativo CHT Hora-aula CHT Hora-Relógio 

Disciplinas Obrigatórias 2.910 2.431 

Disciplinas Optativas 100     83 

Trabalho de Conclusão de Curso 120    100 

Atividades Complementares     100 
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Estágio Supervisionado (optativo) 144    120 

Carga Horária  3.274 2.834 

 
MATRIZ CURRICULAR ANTERIOR 

1º SEMESTRE Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Bases Científicas da Agroecologia (BCA) 80 67 - 
Biologia Aplicada (BIO)    60 50 - 

Informática Básica  60 50 - 
Inglês Instrumental 60 50 - 

Matemática Aplicada (MAT) 60 50 - 
Metodologia Científica (METCI) 40 33 - 

Português Instrumental 60 50 - 
Química Aplicada (QUI) 80 67 - 

TOTAL 500 417 - 
 

2º SEMESTRE Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 
Antropologia Cultural (ANTRO) 60 50 - 

Biomas e ecologia da caatinga (BEC) 60 50 BIO/BCA 

Bioquímica (BIQ) 60 50 QUI/BIO 

Estatística Geral (ESTG) 40 33 MAT 

Filosofia (FILO) 40 33 - 

Física Aplicada (FIS) 60 50 - 

Gênese, Morfologia e Classificação do Solo (GMCS) 80 67 QUI 

Sociologia Rural (SOCI) 60 50 BCA 

Topografia (TOPO) 40 33 MAT 

TOTAL 500 416 - 

 

3º SEMESTRE Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 
Agroecologia Animal I (ANIMAL-I) 80 67 BCA 

Agrometereologia (AGMET) 60 50 FIS/MAT 

Botânica da Caatinga (BOTC) 60 50 BEC 

Estatística Experimental (ESTE) 60 50 MAT 

Fisiologia Vegetal (FISVEG) 60 50 BIO/BIQ 

Microbiologia Agrícola (MICRO) 40 33 BIO 

Química e Física do Solo (QFS) 80 67 GMCS 

Relações de Gênero na Agricultura Familiar (RGAF) 40 33 SOCI/ANTRO 

TOTAL 480 400  - 

 

4º SEMESTRE Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 
Agricultura I (AG-I) 60 50 FISVEG 

Agroecologia Animal II (ANIMAL-II) 80 67 BCA 

Economia Solidária 40 33 - 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas (FSNP) 60 50 QFS 

Hidráulica e hidrologia (HIDRA) 40 33 FIS 

Higiene e Segurança no Trabalho 40 33  

Olericultura e Plantas Medicinais (OPMED) 80 67 FISVEG/BOTC 

Tecnologia e produção de sementes (TPSEM) 40 33 FISVEG/BOTC 

Turismo e meio ambiente (TUR) 40 33 - 

TOTAL 480 399 - 

 
5º SEMESTRE Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Agricultura II (AG-II) 80 67 FSNP/FISVEG 

Agroecologia animal III (ANIMAL-III) 60 50 ANIMAL I E II 

Fruticultura Tropical (FRUTI) 80 67 FSNP/FISVEG 

Irrigação e Drenagem (IRRIDREN) 60 50 AGMET/HIDRA 

Legislação Agrária e Ambiental (LAAMB) 40 33 - 

Manejo Ecológico de Pragas, Doenças e Vegetação Espontânea 
(MEPDVE) 

60 50 FSNP/FISVEG 

Políticas Públicas para Agricultura Familiar (PPAF) 40 33 SOCI 
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Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 
(PMRAD) 

60 50 TOPO/FSNP/BOTC 

TOTAL 480 400  

 

6º SEMESTRE Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 
Beneficiamento e Processamento de Produtos Animais 

(BPPA) 
60 50 ANIMAL I e II  

Beneficiamento e Processamento de Produtos Vegetais 
(BPPV) 

60 50 
AG I/OPMED/FRUTI 

Comunicação e Métodos Participativos na Extensão Rural 
(CMPER) 

60 50 SOCI 

Legislação e Certificação dos Produtos de Base Ecológica 
(LCPBE) 

40 33 MEPDVE 

Produção de Mudas Nativas (PRODMN) 40 33 FISVEG/BOTC/SEM 

Relações Humanas no Trabalho 40 33 - 

Sistemas Agroflorestais na Caatinga (SAF) 40 33 FSNP/ BOTC 

Tecnologia e Gestão dos Recursos Hídricos no Semi Árido 
(TGRHSA) 

40 33 IRRIDREN 

Vivências em agroecologia 60 50 BCA 

TOTAL 440 365  

 
 

OPTATIVAS Hora-aula Hora-relógio Pré-requisito 

Língua Espanhola (Optativa) 60 50 - 

LIBRAS 40 33 - 

 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA INTEGRALIZAÇÃO Hora-aula Hora-relógio 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 2.880 2.397 

TCC    120    100 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES       100 

CARGA HORÁRIA  3.000 2.597 

 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL Hora-aula Hora-relógio 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 2.880 2.397 

OPTATIVAS     100      83 

TCC    120    100 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES    120    100 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO    144    120 

CARGA HORÁRIA TOTAL 3.364 2.800 

 

3.2 COERÊNCIA DO PPC COM AS DIRETRIZES CURRICULARES  

 
Visando alcançar os objetivos propostos pelo curso e pelo IFPB, este plano 

pedagógico é fundamentado em dispositivos da Legislação Educacional a exemplo da Lei 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e o Decreto 5.773, de 2006 que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.  

Atende ainda ao Parecer CNE/CP 29/02 que trata das Diretrizes Curriculares 

Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico a Resolução CNE/CP 3, de 

18/12/02 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, Parecer CNE/CES 277/06 que 
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aborda a nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de 

Graduação e outro importante requisito a ser observado é a Portaria INEP 189 de 

12/07/11 sobre as diretrizes para o ENADE/2011 (apesar do curso ainda não realizar o 

exame). 

Para atendimento à carga horária mínima do curso fixada no Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), inspirado nas Diretrizes Curriculares dos 

Cursos Superiores de Tecnologia, a matriz curricular foi construída com carga horária de 

disciplinas de 2.550 horas, sendo 2.467 referentes às disciplinas obrigatórias 

(correspondente a 2.960 horas-aulas) e 83 horas de disciplinas optativas. Dentre as 

disciplinas optativas está a disciplinas de Libras em atendimento ao Decreto 5.626/2005. 

Além da carga horária de disciplinas obrigatórias (que atende à carga horária 

mínima fixada no CNCST) e optativas a carga horária total do curso é composta ainda 

pelas cargas horárias do TCC (100 horas), das atividades complementares (100 horas) e 

do estágio supervisionado optativo (120 horas), conforme previsto na legislação e 

regulamento didático para cursos superiores presenciais e à distância do IFPB, 

totalizando 2.870 horas.  

A legislação vigente é atendida, ainda, através de diversas disciplinas como, por 

exemplo, Educação e Diversidade e Relações de Gênero na Agricultura Familiar que 

possibilitam o atendimento à Resolução CNE nº 1/2004 que traz as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e a diversas disciplinas que estão de acordo com a 

Política Nacional de Educação Ambiental. 

3.2.1 COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS CURRICULARES COM OS OBJETIVOS 
DO CURSO 

 
Os componentes curriculares foram definidos levando-se em consideração as 

competências profissionais desejáveis ao profissional egresso, para que o mesmo possa 

desempenhar seu papel profissional de maneira consistente e atendendo às demandas 

da sociedade, possibilitando assim que os objetivos do curso sejam atendidos. 

 Ao todo foram delimitadas nove competências, com um ou mais componentes 

curriculares inseridos nas mesmas, em função do conhecimento, sendo elas: 

conhecimentos instrumentais, conhecimentos básicos, manejo ecológico de sistemas de 

produção, convivência com o semiárido, comercialização e gestão econômica dos 

agroecossistemas, beneficiamento, processamento e conservação de alimentos, 
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processos de certificação de sistemas de produção de base agroecológica, comunicação 

e pesquisa participativa e análise de sustentabilidade. 

Assim, os egressos apresentarão uma gama de conhecimentos humanístico, 

científico e tecnológico na Área de Agroecologia com capacidade de manter, criar, 

estimular e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, oferecendo 

alternativas que dinamizem os arranjos produtivos locais da agricultura familiar e 

atividades relacionadas à concepção do desenvolvimento local sustentável, à segurança 

alimentar e nutricional da sociedade. 

3.2.2 COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS CURRICULARES COM O PERFIL DO 
EGRESSO 

 
Os componentes curriculares foram pensados e formatados de modo a possibilitar 

que os egressos do curso recebam formação humana e generalista com sólidos 

conhecimentos técnicos e científicos capazes de criar e aplicar novas tecnologias no seu 

exercício profissional, valorizando os saberes tradicionais dos camponeses de forma ética 

e adotando atitudes que reflitam uma postura coerente de respeito, responsabilidade, 

flexibilidade, orientação global, decisão, iniciativa, criatividade e comunicação. 

Os conteúdos curriculares possibilitam que os alunos compreendam como manejar 

ecologicamente sistemas de produção e a agrobiodiversidade, participar de processos de 

certificação de sistemas agroecológicos, gestão, processamento e comercialização da 

produção agropecuária ecologicamente correta, além de poderem aplicar metodologias 

participativas na organização da produção e da pesquisa, através do conhecimento da 

produção agropecuária e de ecossistemas, da legislação ambiental, com uma visão crítica 

das relações sociais de produção, para contribuir com o desenvolvimento sustentável da 

região, trabalhando em equipe, apresentando sensibilidade e ética na sua atuação 

profissional, atendendo assim uma demanda real da sociedade. 

 

3.2.3 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES 
CURRICULARES 

 
Segundo o parágrafo 1º do Art. 6º do Decreto CNE/CP nº 03/2002: 

“§ 1º A organização curricular compreenderá as competências profissionais 

tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos 

necessários ao desempenho profissional do graduado em tecnologia.” 
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 A tabela a seguir mostra a distribuição dos componentes da matriz curricular do 

CST em Agroecologia. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRÍCULARES CONFORME - DCN - RES. CNE/CP nº 03/2002 

 DISCIPLINAS/COMPONENTES CURRICULARES CH (hora) 

1. Formação Geral: 

Biologia Aplicada 50 

Inglês Instrumental 50 

Matemática Aplicada  50 

Português Instrumental 50 

Química Aplicada  67 

Filosofia  33 

Física Aplicada 50 

Espanhol Instrumental (optativa) 50 

Libras (optativa) 33 

2. Formação Específica 

Bases Científicas da Agroecologia  67 

Informática Básica  50 

Metodologia Científica  33 

Educação e Diversidade 50 

Biomas e ecologia da caatinga  50 

Bioquímica  50 

Estatística Geral  33 

Gênese, Morfologia e Classificação do Solo 67 

Sociologia Rural  50 

Topografia 33 

Agroecologia Animal I 67 

Agrometereologia 50 

Botânica da Caatinga 50 

Estatística Experimental 50 

Fisiologia Vegetal 50 

Microbiologia Agrícola 33 

Química e Física do Solo 67 

Relações de Gênero na Agricultura Familiar 33 

Agricultura I 50 

Agroecologia Animal II 67 

Economia Solidária 33 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 50 

Hidráulica Aplicada 33 

Olericultura e Plantas Medicinais 67 

Tecnologia e produção de sementes 33 

Higiene e Segurança no Trabalho 33 

Gestão Ambiental 33 

Agricultura II 67 

Agroecologia animal III 50 

Fruticultura Tropical 67 

Irrigação e Drenagem 50 

Legislação Agrária e Ambiental 33 

Manejo Ecológico de Pragas, Doenças e Vegetação Espontânea  67 

Políticas Públicas para Agricultura Familiar 33 

Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas  67 

Beneficiamento e Processamento de Produtos Animais 50 

Beneficiamento e Processamento de Produtos Vegetais 50 

Comunicação e Métodos Participativos na Extensão Rural  50 

Legislação e Certificação dos Produtos de Base Ecológica  33 

Produção de Mudas Nativas 33 
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DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRÍCULARES CONFORME - DCN - RES. CNE/CP nº 03/2002 

 DISCIPLINAS/COMPONENTES CURRICULARES CH (hora) 

Relações Humanas no Trabalho 33 

Sistemas Agroflorestais na Caatinga 33 

Hidrologia e Gestão dos Recursos Hídricos no Semi Árido  33 

Vivências em agroecologia 50 
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FLUXOGRAMA 
  MÓDULO I       MÓDULO II       MÓDULO III       MÓDULO IV       MÓDULO V       MÓDULO VI     

                                                           

11 

Informática Básica 

    21 
Educação e 
Diversidade 

15   31 
Agroecologia 

Animal I 

 16   41 

Agricultura I 

35   51 

Agricultura II 
35, 44 

  61 Beneficiamento e 
Processamento de 
Produtos Animais 

31, 42    

3 50   3 50   4 67   3 50   4 67   3 50   

                                                          

12 

Inglês Instrumental 

    22 
Biomas e Ecologia da 

Caatinga 

15, 
16  

  32 

Agrometereologia 

17,27   42 

Agroecologia Animal II 

16   52 

Agroecologia Animal III 
31,42 

  62 Beneficiamento e 
Processamento de 
Produtos Vegetais 

41, 47, 53   

3 50   3 50   3 50   4 67   3 50   3 50   

                                                          

13 
Português 

Instrumental 

    23 

Bioquímica 

14, 15   33 
Botânica da 

Caatinga 

22   43 

Economia Solidária 

   53 

Fruticultura Tropical 

35, 44   63 Comunicação e 
Métodos Participativos 

em Extensão Rural 

 29   

3 50   3 50   3 50   2 33   4 67   3 50   

                                                          

14 

Química Aplicada 

    24 

Estatística Geral 

17   34 
Estatística 

Experimental 

17   44 
Fertilidade do Solo e 
Nutrição das Plantas 

37   54 

Irrigação e Drenagem 

32, 45   64 Legislação e 
Certificação de 

Produtos de Base 
Ecológica 

56 
  

4 67   2 33   3 50   3 50   3 50   2 33   

                                                          

15 

Biologia Aplicada 

    25 

Filosofia 

15   35 

Fisiologia Vegetal 

15, 
23  

  45 

Hidráulica Aplicada 

27 
 

  55 
Legislação Agrária e 

Ambiental 

17,32   65 
Relações Humanas no 

Trabalho 

   

3 50   2 33   3 67   2 33   2 33   2 33   

                                                           

16 
Bases Científicas 
da Agroecologia 

    26 

Topografia  

17   36 
Microbiologia 

Agrícola 

15   46 
Higiene e Segurança 

do Trabalho  

   56 Manejo Ecológico de 
Pragas, Doenças e 

Vegetação Espontânea 

35, 44   66 
Sistemas Agroflorestais 

da Caatringa 

44,33   

4 67   2 33   2 33   2 33   4 67   2 33   

                                                       

17 
Matemática 

Aplicada 

    27 

Física Aplicada 

   37 
Química e Física do 

Solo 

28   47 
Olericultura e Plantas 

Medicinais 

33, 
35 

  57 
Políticas Públicas para 
a Agricultura Familiar 

29   67 
Hidrologia e Gestão 

dos Recursos Hídricos 

54   

3 50   3 50   4 67   4 67   2 33   3 50   

                                                        

18 
Metodologia 

Científica 

    28 
Gênese, Morfologia e 
Classificação do Solo 

 14   38 Relações de 
Gênero na 

Agricultura Familiar 

 21, 
29 

  48  
  Tecnologia e 

Produção de Sementes 

 33, 
35 

  58 Prevenção, Manejo e 
Recuperação de Áreas 

Degradadas 

26, 35, 33    68 
Pordução de Mudas 

Nativas 

 35, 33, 48   

2 33   4 67   2 33    2  33   3 50   2 33   

                                                        

 

 

  29 

Sociologia Rural 

  39 Espanhol 
Instrumental 
(Optativa) 

  49 

Gestão Ambiental 

  59 

Libras (optativa) 

  69 
Vivências em 
Agroecologia 

16, 52, 51  

    3 50   2 50    2  33   2 33   2 33   

                                                        

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  61.1 

TCC 

  

                6 100   

 
 
   
 
  

Carga horária mínima para integralização 
Carga Horária de disciplinas obrigatórias: 2.431 h 
Carga Horária no TCC: 100 h 
 Atividades Complementares: 100 h 
Carga Horária Mínima –: 2.631 h 

LEGENDA 

Nº 
DISCIPLINA 

P 

CHS CHM 

 

Carga horária Total 
Carga Horária de disciplinas obrigatórias: 2431 h 
Carga Horária de disciplinas optativas: 83h 
Carga Horária do TCC: 100 h 
 Carga Horária das Atividades Complementares: 100 h 
Carga Horária do Estágio Supervisionado: 120 h 
Carga Horária Mínima –: 2.834 h 

LEGENDA 
Nº - Número da Disciplina 
CHS – Carga horária semanal 
P – Pré-requisito 

CHM – Carga horária no módulo 
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3.3  ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS EMENTAS 

 
As ementas foram construídas de modo a atingir os objetivos e levando em 

consideração do perfil profissional do egresso previstos neste PPC.  

Tendo em vista que o conhecimento está em contínuo processo de construção e que 

haverá semestralmente avaliação do curso por meio de mecanismo específico por parte do 

colegiado do curso, as ementas serão constantemente revisadas e atualizadas, inserindo 

bibliografias recentes e adquiridas pela biblioteca do campus, de modo que a formação 

recebida pelos discentes seja a mais atual e adequada possível à realidade de atuação 

profissional dos mesmos e as demandas da sociedade.  

As ementas serão atualizadas e estarão presentes nos planos de ensino que serão 

entregues pelos docentes à coordenação do curso, no início de cada semestre, e avaliados 

e aprovados pelo colegiado do curso. 

Conforme previsto no parágrafo único do artigo 36 do Regulamento Didático para 

Cursos Superiores Presenciais e à Distância do IFPB:  

“Art. 36 No início do período letivo, o docente deverá entregar uma cópia do plano 

de ensino aos discentes, assim como informar os critérios de avaliação, a periodicidade 

dos instrumentos de verificação de aprendizagem, a definição do conteúdo exigido em 

cada verificação. 

§ 1º O docente deverá entregar o plano de ensino em até 30 (trinta) dias antes do 

semestre à Coordenação do Curso, em cumprimento a alínea "b", Inciso IV, Art. 1º da Lei 

nº 13.168/2015, que altera o Art. 47 da Lei 9.394/96 e atualizações, salvo o cumprimento 

das responsabilidades legais.” 
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3.3.2 DESCRIÇÃO DO EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO 
1º Período 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: BASES CIENTÍFICAS DA AGROECOLOGIA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 67 HORAS 

Docente Responsável: Francisco Roberto de Sousa Marques 

 

EMENTA 

A disciplina aborda uma visão multidisciplinar dos problemas decorrentes da agricultura 
moderna, por meio da apresentação dos modelos convencionais, promovendo o 
conhecimento do conceito de agroecossistemas sustentáveis dos pontos de vista social, 
econômico e ecológico. A disciplina, também, enfatiza a necessidade da criação de 
sistemas sustentáveis de produção de alimentos, com base em agriculturas ecológicas, 
tentando entender as complexas relações existentes entre as plantas cultivadas e as não 
cultivadas, animais e micro-organismos do solo, e entre cada um desses organismos e o 
ambiente físico. 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 

 
Trabalhar a compreensão e a reflexão crítica 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, visando apoiar a construção de estilos de 
produção e consumo de alimentos em bases mais sustentáveis. 
 

Específicos 

 
 Caracterizar os principais sistemas de produção agroecológica; 
 Identificar os principais problemas gerados pelo uso indevido dos recursos naturais; 
 Escolher as formas mais adequadas de manejo do ambiente para uma produção 

sustentável de alimentos e matérias primas; 
  Propiciar aos alunos senso crítico das técnicas agrícolas potencialmente nocivas 

ao ambiente e a sustentabilidade dos agroecossistemas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade 1 – Introdução à Agroecologia 
1.1 – Histórico da Agroecologia 
1.2 – Revolução verde e suas consequências 
1.3 – Movimentos sociais no Nordeste 
 
Unidade 2 – Modelos Convencionais de Agricultura 
2.1 – Princípios 
2.2 – Evolução 
2.3 – Resultados e problemas 
 
Unidade 3 – A Necessidade de Sistemas Sustentáveis de Alimentos 
3.1 – Práticas da agricultura convencional 
3.2 – A insustentabilidade da agricultura convencional 
3.3 – O caminho para uma maior sustentabilidade 
3.4 – O papel da Agroecologia 
 
Unidade 4 – Agriculturas de Base Ecológica 
4.1 – Biodinâmica 
4.2 – Orgânica 
4.3 – Natural 
4.4 – Biológica 
4.5 – Alternativa 
4.6 – Permacultura 
4.7 – Agroecológica 
4.8 – Ecológica 
4.9 – Orgânica como coletivo 
4.10 – Sustentável 
 
Unidade 5 – O Conceito de Agroecossistema  
5.1 – A estrutura dos ecossistemas naturais: propriedades estruturais das comunidades 
5.2 – Funcionamento dos ecossistemas naturais: fluxo de energia e ciclagem de 
nutrientes 
5.3 – Ecossistema versus agroecossistema 
 
Unidade 6 – Plantas e Fatores Ambientais 
6.1 – A planta 
6.2 – Luz 
6.3 – Temperatura 
6.4 – Umidade e chuva 
6.5 – Vento 
6.6 – Fogo 
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Unidade 7 – O Solo  
7.1 – Solo ideal 
7.2 – Processos de formação e desenvolvimento do solo 
7.3 – Horizontes e perfis do solo 
7.4 – Características do solo 
7.5 – Nutrientes do solo 
7.6 – Matéria orgânica do solo (MOS) 
7.7 – Manejo do solo 
7.8 – Água no solo 
 
Unidade 8 – Fatores Bióticos 
8.1 – Relações ecológicas  
8.2 – Perspectiva organismo-ambiente-organismo 
8.3 – Alelopatia 
 
Unidade 9 – Base Ecológica do Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Invasoras 
9.1– Pragas, doenças e plantas invasoras como indicadores de desequilíbrio no solo 
9.2 – O manejo de plantas invasoras como conservação do solo 
9.3 – Teoria da Trofobiose 
9.4 – Introdução ao Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
 
Unidade 10 – Plano de Conversão 
10.1– Informações básicas para a conversão 
10.2 – Princípios orientadores da conversão 
10.3 – Elaboração de um projeto de conversão 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas e dialogadas; debates coletivos a partir da utilização de textos e artigos 
científicos; aulas práticas no campo (entorno do Campus Picuí); pesquisa participativa e 
pesquisa-ação. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação será realizado de forma integrada ao processo de aprendizagem 
do aluno, sempre relacionado aos objetivos e estratégias do ensino-aprendizagem. Para 
tanto serão considerados os seguintes critérios: 
- Participação nas atividades, considerando-se a iniciativa e a pertinência das 
contribuições dos alunos; 
- Frequência e pontualidade no comparecimento às atividades; 
- Qualidade na elaboração dos trabalhos acadêmicos e aproveitamento na prova escrita. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Sala de audiovisual; 
3. Data-show; 
4. Laboratório de Biologia; 
4. Ônibus para aulas de campo. 
 
 

REFERÊNCIAS 

Básica 
 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. São 
Paulo, Rio de Janeiro: Expressão Popular, AS-PTA, 2012. 400p. 
 
AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura 
orgânica sustentável. Brasília: Embrapa, 2005. 517 p. 
 
PRIMAVESI, A. Agricultura sustentável: manual do produtor rural. São Paulo: Nobel, 
2011. 144 p. 
 

Complementar 
ZAMBERLAN, J.; FRONCHETI, A. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e 
do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012. 196p. 
 
LABOURIAU-SALGADO, M. L. História ecológica da terra. São Paulo: Edgard Blücher, 
1994. 307 p. 
 
CARSON, R. Primavera silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010. 327 p. 
 
CHABOUSSOU, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. São Paulo: Expressão 
Popular, 2006. 320 p. 
 
HENTZ, A.; MANESCHY, R. Práticas agroecológicas: soluções sustentáveis para a 
agricultura familiar na região sudeste do Pará. Jundiaí: Paco /editorial, 2011. 360p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: BIOLOGIA APLICADA À AGROECOLOGIA 

Curso: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 50h 

Docente Responsável: Géssica Anastácia Gomes da Costa 

 

EMENTA 

A célula vegetal: parede celular; plastídios; sistema de endomembranas; vacúolos; 

substâncias ergásticas. Divisão celular em células vegetais. Biotecnologia. Tecidos 

vegetais: meristemas primários, secundários e intercalar; parênquima; colênquima e 

esclerênquima; xilema e floema; epiderme e periderme; estruturas secretoras. Principais 

grupos vegetais: características fundamentais e taxonômicas.  

 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 

Geral 

Contribuir com o aprendizado e construção do conhecimento coletivo e crítico dos alunos 

nos aspectos do conhecimento da célula vegetal; da estrutura histológica de fanerógamas; 

das principais caracteristicas distintivas dos grandes grupos vegetais, incluindo aspectos 

evolutivos, reprodutivos, de habitat, ecologia e sistemática do reino Viridiplantae. 

 

Específicos 

 

 Compreender a biologia da célula vegetal, definindo seus aspectos morfológicos e 

fisiológicos; 

 Identificar os tecidos vegetais primários e secundários encontrados nas 

Angiospermas 

 Reconhecer os principais grupos vegetais de acordo com suas características 

morfológicas 

 Compreender a importância das substancias ergastigas 

 Conhecer as principais estruturas secretoras encontradas em plantas 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade I: 
Introdução ao estudo da botânica 
Microscopia 
Célula vegetal   

 Parede celular e membrana plasmática (estrutura e função); 

 Estudo das organelas (complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos liso e 
granuloso, ribossomos, vacúolo, pastídios, mitocôndrias, peroxissomos); 

 Núcleo (estrutura e função). 
Divisão celular 

 Interfase 

 Mitose e citocinese 
Substâncias ergasticas (alcalóides, terpenoides, substâncias fenólicas), idioblastos 
Estrutura básica do corpo do vegetal (raíz, caule, folha, flor e fruto) 
 

 

Unidade II 
Histologia vegetal 

 Meristemas apicais;  

 Crescimento, morfogenese e diferenciação; 

 Organização interna do corpo da planta; 

 Crescimento primário e secundário; 

 Tecidos de revestimento (epiderme e periderme); 

 Tecidos fundamentais (parênquima, colenquima e esclerênquima); 

 Tecidos vasculares (floema e xilema). 
  

Unidade III: 
Estudo taxonômico dos grandes grupos vegetais 

 Caracteristicas gerais, importância e ecologia das plantas avasculares (briófitas); 

 Caracteristicas gerais, importância e ecologia das plantas vasculares sem 
sementes (pteridófitas); 

 Caracteristicas gerais, importância e ecologia das Gimnospermas 

 Caracteristicas gerais, importância e ecologia das Angiospermas 
 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas teóricas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais; 

 Atividades de pesquisa individual ou grupal, elaboração de relatórios, resolução 

de exercícios; 

 Aulas práticas em laboratório didático e em campo. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação da aprendizagem será realizado por meio de seminários, provas 

escritas, relatório das aulas práticas e participação dos alunos durante as aulas. 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 Recursos audiovisuais: datashow, computador e caixa de som; 

 Quadro, pincel atômico; 

 Material de laboratório: vidraria, lupas e microscópios ópticos, lâminas, lamínulas, 

pinças, lâminas de aço inox, papel absorvente, corantes e reagentes; 

 Jalecos; 

 Técnico em laboratório de biologia 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 

 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHORN, S. E. Biologia vegetal.  7 e 8 ed.  Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan.  2014, 830p. 

 

NABORS, M. W. Introdução à botânica. 1 ed. São Paulo: Editora Roca. 2012, 646 p. 

 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8. Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan.  2011, 332p. 

 

Complementar 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed. 2006,  

1463 p. 

 

APEZZATO-da-GLORIA, B.; CARMELO-GUERREIRO. 2006. Anatomia Vegetal. 2 ed. 

Viçosa: Editora UFV. 

 

BONA, C..; BOEGER, M. R. SANTOS; SANTOS, G. O. 2004. Guia Ilustrado de 

Anatomia Vegetal. Ribeirão Preto: Editora Holos. 

 

JUDD, W.; CAMPBELL, C. S.; KELLOG, E. A.; STEVENS, P. F.; DONOGHUE, M. J. 

Sistemática Vegetal: Um enfoque filogenético.. 3 ed. Porto Alegre: Artmed. 2009 

 

LORENZI, H.; SOUZA, C. V. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação 

das famílias de angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. 2008. 2. ed. 

Nova Odessa : Instituto Plantarum de Estudos da Flora. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Informática Básica 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 2016.1 

Carga Horária: 50 Horas Teórica: Horas Prática: 

Docente Responsável: Almir Souza e Silva Neto 

 

EMENTA 

INTRODUÇÃO À MICROINFORMÁTICA; SOFTWARES ORIENTADOS À TAREFA; SOFTWARES 
UTILITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Fomentar o uso de equipamentos de processamento digital para o uso em aplicações 
inerentes a agroecologia. 

 Compreender as demandas atuais referentes ao uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação. 

 

Específicos 

 Conhecer os princípios básicos de execução de um computador. 

 Identificar os componentes básicos de um computador. 

 Relacionar os benefícios dos armazenamentos primário e secundário. 

 Descrever os componentes básicos de uma rede de computadores. 

 Operacionaliza sistemas web de buscas. 

 Identificar os tipos de software. 

 Relacionar e descrever soluções de software orientado para tarefa. 

 Operar softwares aplicativos e utilitários. 

 Identificar softwares aplicativos da área de agroecologia. 

 Instalar sistema operacional de computadores e seus periféricos e acessórios. 

 Instalar softwares utilitários e aplicativos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

INTRODUÇÃO À MICROINFORMÁTICA  
1. A era da computação  

1.1. Passado, presente e futuro  
1.2. Evolução de tecnologias  
1.3. Sistemas de computador  

2. Hardware  
2.1. Componentes básicos de um computador  
2.2. Como funciona um computador digital 
 2.3. Sistema numérico e codificação  

3. Software  
3.1. Software de sistemas  
3.2. Software aplicativo  
3.3. Software orientado à tarefa  

4. Sistemas Operacionais 
4.1. Fundamentos e funções  
4.2. Sistemas operacionais existentes 
4.3. Estudos de caso: Windows, Linux  

4.3.1. Ligar e desligar o computador  
4.3.2. Tutoriais e ajuda 4.3.3. Área de trabalho  
4.3.3. Gerenciando pastas e arquivos  
4.3.4. Utilização de aplicativos básicos: texto padrão, texto formatado, figura  
4.3.5. Ferramentas de sistema  

5. Redes de computadores  
5.1. Comunicação de dados 
5.2. Meios de comunicação 
5.3. Topologias 
5.4. Classificação  
5.5. Equipamentos de conectividade  

6. Internet  
6.1. Histórico e fundamentos  
6.2. Serviços: acessando páginas, comércio eletrônico, pesquisa de informações, download de 
arquivos, correio eletrônico, conversa on-line, aplicações (sistema acadêmico)  

7. Armazenamento secundário 
7.1. Benefícios  
7.2. Discos magnéticos 
7.3. Fita magnética  
7.4. Discos óticos  
7.5. Memórias flash  
7.6. Armazenamento remoto 

SOFTWARES ORIENTADOS À TAREFA  
1. Software de apresentação 

 1.1. Como criar uma apresentação utilizando o assistente  
1.2. Visão geral da janela do PowerPoint  
1.3. Sistema de ajuda  
1.4. Como trabalhar com os modos de exibição de slides 
 1.5. Como gravar, fechar e abrir apresentação 
 1.6. Como imprimir apresentação apresentações, anotações e folhetos  
1.7. Fazendo uma apresentação: utilizando Listas, formatação de textos, inserção de desenhos, 
figuras, som, vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano 
 1.8. Como criar anotações de apresentação  
1.9. Utilizar transição de slides, efeitos e animação 
 

 



                        
 

47 
 

2. Processador de texto  

2.1. Visão geral do software Word  

2.2. Configuração de páginas  

2.3. Digitação e manipulação de texto  

2.4. Nomear, gravar e encerrar sessão de trabalho  

2.5. Controles de exibição  

2.6. Correção ortográfica e dicionário  

2.7. Inserção de quebra de página  

2.8. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens  

2.9. Listas 

 2.10. Marcadores e numeradores 

 2.11. Bordas e sombreamento  

2.12. Classificação de textos em listas 

 2.13. Colunas  

2.14. Tabelas 

 2.15. Modelos  

2.16. Ferramentas de desenho 

 2.17. Figuras e objetos  

2.18. Hifenização e estabelecimento do idioma 

 2.19. Mala direta  

3. Planilha eletrônica  

3.1. O que faz uma planilha eletrônica  

3.2. Entendendo o que sejam linhas, colunas e endereço da célula  

3.3. Fazendo Fórmula e aplicando funções  

3.4. Formatando células  

3.5. Resolvendo problemas propostos  

3.6. Classificando e filtrando dados  

3.7. Utilizando formatação condicional  

3.8. Vinculando planilhas  

SOFTWARES UTILITÁRIOS  

4. Softwares utilitários  

4.1. Compactadores de arquivos  

4.2. Impressão em arquivos post-script 

 4.3. Antivírus e antispyware  

4.4. Firewall  

INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES  

5. Identificação de componentes na placa-mãe 

6. Setup: principais configurações  

7. Instalação de sistema operacional 

 8. Instalação de softwares 

 9. Noções sobre estabilizadores/no-breaks de tensão e aterramento do sistema elétrico para microcomputadores. 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (atividade oral, listas de exercícios, pesquisas, 
seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro Branco, pinceis coloridos, computador com acesso a internet, projetor multimídia. 
protoboard, softwares, estabilizador de tensão entre outros equipamentos. 

 
 

PRÉ-REQUISITO 

Não há.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
NORTON, Pr. Introdução a informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996. 619p. 
PREPPERNAU, J.; COX, J.. Windows 7: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
542p. 
VELLOSO, F.C. Informática: conceitos básicos. 8ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 389p. 
 

Complementar 
 
ALVES, W.P. Informática fundamental : introdução ao processamento de dados. São 
Paulo: Érica. 2010, 222p 
. 
CAPRON, H.L. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2004, 350p. 
 
MCFEDRIES, P. Fórmulas e funções do Microsoft Office Excel 2007. São Paulo: Pearson, 
2009. 356. 
 
SILVA, M.G. Informática : Microsoft Windows 7, Internet, Segurança, Microsoft Office 
Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010. São Paulo: 
Érica. 2011, 304p. 
 
VIEIRA, N.J.. Introdução aos fundamentos da computação: linguagens e máquinas. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 319p. 
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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: Inglês Instrumental 

Curso: Agroecologia 

SÉRIE: Superior 

Carga Horária: 50 horas  

Docente Responsável: Ana Angélica de Lucena Taveira Rocha 

 

EMENTA 

 Gêneros textuais: reconhecimento e identificação de elementos que caracterizam a 

situação de produção de um texto (autor, público-alvo, veículo, objetivo, fonte, local e 

data); Objetivos de leitura e níveis de compreensão de um texto; Uso do dicionário; 

Introdução às estratégias de leitura: skimming, scanning, prediction, palavras cognatas, 

conhecimento prévio, dicas tipográficas, palavras repetidas, inferência contextual e lexical; 

Formação de palavras: prefixos e sufixos; Revisão de elementos linguísticos: artigos 

definidos e indefinidos, adjetivos possessivos, caso possessivo, pronomes 

demonstrativos, quantificadores, adjetivos e advérbios; Grupos nominais: identificação de 

determinantes, modificadores e núcleo; Identificação de grupos nominais em textos gerais 

e específicos da área de Agroecologia. 

 

Objetivos 

Geral: 

         Propiciar o aumento do repertório vocabular pela leitura e interpretação de textos de 
diferentes gêneros. Levar o aluno a uma reflexão sobre as relações entre as diferentes 
culturas e sobre a pluralidade de visões de mundo permitidas pela linguagem em seus 
contextos de uso. Estimular o aluno a  usar a língua inglesa como ferramenta em sua área 
de atuação profissional. 

Específicos: 

 Identificar gêneros textuais, através do reconhecimento de suas características; 

 Reconhecer elementos próprios à situação de produção de um texto (autoria, 
público-alvo, meio de divulgação, finalidade, local e data de produção), localizando 
informações relativas à situação de produção; 
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 Compreender e/ou interpretar ideias/informações veiculadas em textos diversos da 
área de Agroecologia; 

 Mobilizar, reconhecer e aplicar habilidades de leitura e interpretação textual com e 
sem uso de dicionário;   

 Reconhecer e usar estratégias de inferência a partir de cognatos, aspectos 
tipográficos, diagramação, jargão da área, palavras-chave, skimming e scanning;  

 Mobilizar, reconhecer e utilizar recursos linguístico-estruturais: grupos nominais, 
estrutura frasal, verbos auxiliares e modais, tempos verbais, marcadores textuais, 
referências textuais, inferência lexical e textual, conectivos.  

 

Conteúdo Programático  

1. Gêneros textuais: reconhecimento e identificação de elementos que caracterizam a 

situação de produção de um texto (autor, público-alvo, veículo, objetivo, fonte, local e data) 

2. Objetivos de leitura e níveis de compreensão de um texto 
 

3. Uso do dicionário; identificação de gêneros textuais diversos dentro do suporte 
dicionário; Utilização eficiente do dicionário convencional e eletrônico; 
 

4. Introdução às estratégias de leitura: skimming, scanning, prediction,palavras cognatas, 
conhecimento prévio, dicas tipográficas 
 

5. Identificação de gêneros textuais diversos em sites da área de Agroecologia 
 

6. Estratégias de leitura: palavras repetidas, inferência contextual e lexical 
 

7. Formação de palavras: prefixos e sufixos 
 

8. Revisão de elementos linguísticos: artigos definidos e indefinidos, adjetivos possessivos, 
caso possessivo, pronomes demonstrativos, quantificadores, adjetivos e advérbios 
 

9. Grupos nominais: identificação de determinantes, modificadores e núcleo 
 

10. Identificação de grupos nominais em textos gerais e específicos da área de Agroecologia 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas expositivas e dialogadas;  
- Exercícios individuais, em duplas e em pequenos grupos; 
- Uso de textos autênticos de gêneros diversos; 
- Leitura de revistas especializadas e de textos de fontes diversas; 
- Sites e publicações acadêmicas da área de Agroecologia em inglês 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

· Resolução de exercícios e elaboração de trabalhos individuais, em duplas, e em 
pequenos grupos; leitura e levantamento de vocabulário; provas escritas. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e pincel; 
2. Handouts; 

  3. Data-show; 
  4. Computadores para acesso a sites na área de Agroecologia em língua inglesa 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica: 

 
SOUZA, A.G.F. Leitura em língua inglesa:.uma abordagem instrumental. 2. Ed. São 
Paulo: Disal, 2010, 202 p. 
 
TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa : o inglês descomplicado. 10. Ed. 
São Paulo: Saraiva. 2011, 448p. 
 
______. Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês : 
português-inglês, inglês-português. 2. Ed.Oxford: Oxford University Press. 2009, 755 
p. 
 

Complementar: 
OLINTO, A. Minidicionário Antonio Olinto : inglês/português, português/inglês. 7. 
Ed.São Paulo: Saraiva. 2009, 272p. 
 
OUVERNEY-KING, J.R.; EDMUNDSON, M.V. A. Inglês instrumental. João Pessoa: 
IFPB, 2011. 76 p 
 
MUNHOZ, R. Inglês instrumental : estratégias de leitura. São Paulo: Textnovo. 2000, 
111 p. 
 
HOLDEN, S. O Ensino de língua inglesa nos dias atuais. São Paulo: Special Book 
Services Livraria. 2009, 183p. 
www.agroecolgy.org 
 
www.cafsc.org 
 

 

http://www.agroecolgy.org/
http://www.cafsc.org/
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR   

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Aplicada (MAT) 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 1º  

Carga Horária: 50h Horas Teórica: 50h Horas Prática: 0h 

Docente Responsável: João Paulo Formiga de Meneses 

 

EMENTA 

Semelhança de triângulos; Trigonometria nos triângulos; Cálculo de áreas e volumes 
(Unidades de medidas – hectare, légua, etc.) Funções, equações e seus gráficos (Afim, 
Quadrática, Par e Impar, Injetiva, Sobrejetiva e Bijetiva, Composição, Inversa, 
Exponencial e Logarítmica, Seno, Cosseno e Tangente); Limites (Noções de limite, 
Propriedades, Limites laterais, limites fundamentais) e Continuidade de funções; Noção de 
derivada e Aplicações (Taxa de Variação, Derivada de uma função, Interpretação 
geométrica, Sinal da função derivada, Máximos e Mínimos e Inflexão) e Técnicas de 
Integração e Aplicações (Área e Volume). 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Apresentar conceitos teóricos a serem utilizados nas disciplinas do curso de 
Tecnologia em Agroecologia, ao seu término, o aluno esteja capacitado para 
compreender os fundamentos matemáticos que servem de base para o 
desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas seguintes do curso. 

 
Específicos 

 

 Estudar a semelhança de triângulos e a trigonometria nos triângulos; 

 Obter o cálculo de áreas e volumes;  

 Estudar as funções, equações e seus gráficos (Afim, Quadrática, Par e Impar, 
Injetiva, Sobrejetiva e Bijetiva, Composição, Inversa, Exponencial e Logarítmica, 
Seno, Cosseno e Tangente); 

 Estudar os limites de uma função (Noções de limite, Propriedades, Limites laterais, 
limites fundamentais) e a continuidade de funções; 

 Estudar derivada e Aplicações (Taxa de Variação, Derivada de uma função, 
Interpretação geométrica, Sinal da função derivada, Máximos e Mínimos e Inflexão); 

 Estudar as técnicas de integração e aplicações (Área e Volume). 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I. Semelhança e trigonometria nos triângulos  
1. Semelhança de triângulos; 
2. Trigonometria nos triângulos; 
3. Lei dos Senos e dos Cossenos. 

 
II. Cálculo de áreas e volumes  

1. Cálculo de área das figuras geométricas planas; 
2. Cálculo do volume dos sólidos espaciais; 
3. Aplicações do cálculo de área e volume. 

 
III. Estudo das funções   

1. Definição de função (Domínio, imagem e contradomínio); 
2. Tipos de função (afim, quadrática, par e ímpar, injetiva, sobrejetiva e bijetiva, 

composição, inversa, exponencial e logarítmica, seno, cosseno e tangente); 
3. Representação gráfica de uma função. 

 
IV. Limites de uma função 

1. Noções de limite; 
2. Propriedades dos limites, limites laterais e fundamentais; 
3. Continuidade de funções; 

 
V. Noções de derivadas de uma função  

1. Definição e aplicações da derivada de uma função; 
2. Taxa de variação; 
3. Interpretação geométrica da derivada de uma função; 
4. Sinal da função derivada; 
5. Máximo, mínimo e ponto de inflexão de uma função. 

 
VI. Integração de uma função 

1. Definição de integração; 
2. Aplicações de integração no cálculo de área e volume. 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
Aulas expositivas com o uso de recursos audiovisuais e computacionais para um 

processo ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais e em 
grupos, e resolução de listas de exercícios. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação se dará de forma continuada:  

 Avaliação imediata, realizada em sala de aula: os alunos serão avaliados a partir de 
sua participação e dos questionamentos levantados durante as aulas;  

 Avaliação a posteriori: os alunos serão avaliados em decorrência de sua 
participação em atividades realizadas após a aula, tais como: realização de 
pesquisas, trabalhos em grupo e resolução de listas de exercícios individual e/ou 
em grupo, além das avaliações escritas individuais. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco, pincel e apagador; computador e projetor de slides (data show); 
programas computacionais de matemática e material didático (livro e/ou apostila). 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Não existe. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
DANTE, L.R.. Matemática: contexto e Aplicações. 4. Ed. São Paulo: Editora Ática, Vol 
1, 2010. 472p. 
 
FLEMMING, D. M; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, limites, derivação e 
integração. 6ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448p. 
 
WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo: George B. Thomas Jr. 11ª Edição. 
São Paulo: Addison Wesley, Vol. 1,  2009. 783p  
 

Complementar 
DANTE, L.R.. Matemática: contexto e Aplicações. 4. Ed. São Paulo: Editora Ática, Vol. 
2, 2010. 432p. 
 
DANTE, L.R. Matemática: contexto e Aplicações. 3.ed. São Paulo: Editora Ática, Vol. 3, 
2010. 360p. 
 
LEVIN, J. Estatística para ciências humanas. 11ª. Ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil. 2012. 458p. 
 
SVIERCOSKI, R. F. Matemática aplicada às ciências agrárias: análise de dados e 
modelos. Viçosa: Editora UFV, 2008. 333p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 33h 

Docente Responsável: Djair Alves de Melo 

 

EMENTA 

Concepções de Ciência e dos seus Métodos; Teoria e Técnicas de investigação científica; 
Métodos de Pesquisa; Normalização de Trabalhos Científicos (ABNT); Elaboração de 
Projeto de Pesquisa; Técnicas para elaboração de Relatórios de Pesquisa Científica e 
Artigos, Estrutura da Monografia. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
Capacitar os discentes na formulação de um projeto de pesquisa no qual ao final da 
disciplina o mesmo consiga discernir os mais variados modos de elaboração de um 
projeto. 

 
Específicos 

 Distinguir as técnicas de investigação; 
 Classificar as normas da ABNT; 
 Escrever trabalho de pesquisa ou conclusão de curso 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
 Na primeira parte da disciplina se pretende apresentar aos discentes a 

importância e concepções da ciência; 
 Através de debates fomentar a importância de passos para os métodos de 

pesquisas; 
   A importância da ABNT e a sequência para a formulação dos trabalhos 

acadêmicos como base nas normas; 
  Mostras os mais variados tipos de trabalhos acadêmicos. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas, dialogadas; 
 Atividades de leituras e discussões de textos; 
 Pesquisas e trabalhos individuais e grupais 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Provas; 
 Pesquisas; 
 Seminários; 
 Debates em sala de aula. 
 As avaliações se darão a cada 10h do conteúdo ministrado. 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 Visitas na Biblioteca; 

 Uso laboratório de informática; 

 Quadro branco e Data show. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

MACHADO et al. Planejar gêneros acadêmicos : escrita científica, texto acadêmico, diário de 

pesquisa, metodologia. 3. Ed. São Paulo: Paráblola editorial. 2008, 116p.  

 

MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas. 2010, 297p. 

 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23ª Ed. São Paulo: Cortez. 2007, 304.  

 

 

Complementar 

 

CASTANHO, M.E.; CASTANHO, S. Temas e textos em metodologia do ensino superior. 4.ed. 

Campinas: Papirus. 2001, 182p.  

 

ECHEVERRIA, J. Introdução à metodologia da ciência. Coimbra: Javier Echeverria e editores 

Cátedra. 2003, 339p.  

 

MARCONI, M.A. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Atlas. 2010, 312p. 

 

MATTAR, J. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva. 2008, 308.  

 

KÖCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica : teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

28ª Ed.  Petrópolis: Vozes. 2009, 182p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Português Instrumental 

Curso: Curso de Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 1° Período 

Carga Horária: 50h Horas Teórica: 50h Horas Prática: - 

Docente Responsável: Cristiane de Souza Castro 

 

EMENTA 

     Atividades de práticas/estratégias de leitura, compreensão, interpretação e de 
produção de textos orais e escritos de diferentes gêneros textuais, sobretudo os de âmbito 
acadêmico, observando aspectos gramaticais e de textualidade presentes nas produções 
trabalhadas e analisadas. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

- Desenvolver, através de práticas de leitura, compreensão, interpretação e de produção de 
textos orais e escritos, a competência necessária para a leitura eficaz e a produção 
competente de textos em gêneros textuais diversos. 
 

Específicos 

 
- Conhecer as diferenças que marcam a língua escrita e a falada em virtude do meio em 
que são produzidas, reconhecendo as variedades de grau de formalismo de ambas e sua 
aplicação em contextos adequados; 
- Caracterizar os diversos registros linguísticos (formal, coloquial, informal, familiar, etc.); 
- Trabalhar as habilidades para leitura – interpretação de textos – e escrita; 
- Identificar os gêneros e tipos textuais; 
- Conhecer as especificidades da linguagem científica; 
- Produzir os mais diversos gêneros de texto, sobretudo os de natureza científica. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
-Língua (definição e modalidades escrita e oral), linguagem (definição, verbal e não 
verbal), linguagem multimodal (gráficos, tabelas, HQ, charges); 
-Comunicação, elementos da comunicação 
(emissor/destinatário/mensagem/referente/canal); 
- Funções da linguagem; 
- Discurso e análise do discurso; 
- Língua e gramática (organização da gramática, tipos de gramática, norma culta, norma 
popular, norma padrão, relação entre língua e poder); 
- Linguística (definição, variações linguísticas, preconceito linguístico, noção de certo e 
errado); 
- Texto e elementos de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade, 
situacionalidade, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade); 
- Produção textual escrita: descritores; 
- Leitura: definição, concepções e estratégias de leitura; 
- Gêneros textuais, tipologia textual e sequências textuais (definição, especificidades, 
funcionalidade); 
- Argumentação: definição e estratégias para a construção da argumentação em textos no 
domínio acadêmico, 
- Gêneros textuais escritos: texto dissertativo-argumentativo, resumo e resenha; 
- Gêneros textuais orais: seminário, defesa argumentativa (projetos, monografias); 
- Aspectos gramaticais e uso do porque/por que/porquê/ por quê, há/a/à, onde/aonde, 
mau/mal, mas/mais, outros. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

- Realização de aulas expositivas, reflexivas e discursivas; 
- Atividades de leitura e análise textual e gramatical de textos de gêneros diversos; 
- Realização de atividades de produção de textos orais e escritos do âmbito acadêmico 
(resenha, resumo, artigo científico, comunicação oral formal); 
- Atividade de reescrita/refacção de textos com o objetivo de identificar, refletir e superar 
possíveis problemas gramaticais/ortográficos e textuais (com vistas aos elementos de 
textualidade). 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
- Pontualidade e assiduidade nas aulas e na entrega dos trabalhos (cumprimento dos 
prazos estabelecidos previamente); 
- Comportamento / postura; 
- Produtividade (realização das atividades propostas pela disciplina); 
- Participação efetiva nas aulas. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Quadro; 
-Marcador para quadro; 
-Datashow; 
-Materiais impressos: textos para leitura e análise e ficha com material teórico. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
 
KOCH, I.V. ELIAS, V.M. Ler e compreender: estratégias de produção textual. 2.ed. 
São Paulo: Contexto, 2011, 220p.. 
 
MACHADO, A.R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L.S. Planejar gêneros 
acadêmicos. 3 ed. São Paulo: Parábola, 2008, 116p. 
 
MARTINS, D.S.; ZILBERKNOP, L.S.. Português instrumental: de acordo com as 
atuais  normas da ABNT. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2010, 560p. 

 
Complementar 

 
ANTUNES, I. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010, 
223p. 
 
KLEIMAN, A. Texto e o leitor: aspectos cognitivos da leitura.14ª ed. Campinas, SP: 
Pontes Editores, 2011, 82p. 
 
KOCH, I.V. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2011, 
216p.. 
 
MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008, 295p. 
 
SIGNORINI, I.  [re]Discutir texto, gênero e discurso. São Paulo: Parábola, 2008, 223p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: QUÍMICA APLICADA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 67 

Docente Responsável: Severino Araújo de Souza 

 

EMENTA 

Estrutura Atômica, Tabela Periódica, Ligações Químicas, Funções Inorgânicas, Soluções, 
Equilíbrio Químico e Iônico e Funções Orgânicas. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 

Geral 

 
Facilitar o processo de ensino- aprendizagem dos conteúdos referentes ao curso 
de Química Aplicada, destacando a importância da assimilação dos assuntos, 
relacionando-os com situações do dia-dia. 
 

Específicos 

Compreender o desenvolvimento da estrutura atômica; 

Interpretar a tabela periódica em vários aspectos; 

Compreender as ligações químicas na formação do composto químico; 

Entender todas as funções inorgânicas; 

Diferenciar os diferentes tipos de soluções; 

Analisar uma reação química no equilíbrio em diversas situações; 

Identificar as principais funções orgânicas; 

Compreender as propriedades químicas e físicas dos compostos orgânicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

61 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. Estrutura Atômica 
1.1 Evolução dos Modelos Atômicos; 
1.2 As Partículas Fundamentais do Átomo; 
1.3 Número Atômico e Número de Massa; 
1.4 Isótopos, Isóbaros e Isótonos; 
1.5 Números Quânticos; 
1.6 Distribuição Eletrônica. 
2. Tabela Periódica 
2.1 Histórico da Tabela Periódica; 
2.2 Organização Periódica dos Elementos Químicos; 
3.3 Propriedades Periódicas dos Elementos. 
3. Ligações Químicas 
3.1 Regra do Octeto; 
3.2 Ligação Iônica, Metálica e Covalente; 
3.3 Geometria Molecular; 
3.4 Polaridade e Eletronegatividde das Ligações; 
3.5 Forças Intermoleculares; 
3.6 Propriedades Físicas das Ligações. 
4. Funções Inorgânicas 
4.1 Ácidos; 
4.2 Bases; 
4.3 Sais; 
4.5 Óxidos. 
5. Soluções 
5.1 Conceitos das Soluções; 
5.2 Coeficiente de Solubilidade; 
5.3 Concentração Comum, Densidade e Título; 
5.4 Molaridade, Fração Molar e Molalidade; 
5.5 Diluição e Mistura de Soluções; 
5.6 Titulação. 
6. Equilíbrio Químico e Iônico 
6.1 Conceito de equilíbrio; 
6.2 Constante de equilíbrio; 
6.3 Sistemas heterogêneos e homogêneos; 
6.4 Constante de equilíbrio em termos de pressão parcial; 
6.5 Deslocamento do equilíbrio; 
6.6 pH e pOH; 
6.7 Solução tampão. 
7. Química Orgânica 
7.1 Histórico da química orgânica; 
7.2 Principais Funções orgânicas 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas, leitura e discussão de textos, trabalhos em grupo, aulas experimentais 
no laboratório de química 
aplicada, ilustração com recursos audiovisuais, tabelas, 

modelos moleculares, apresentação de seminários, exercícios orais e escritos. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação e participação nas 
atividades de sala e de laboratório, leitura, trabalhos individuais e coletivos, apresentação 
e discussão de textos e exercícios orais e escritos 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro, pincel, laboratório de química com toda a aparelhagem e reagentes disponíveis, 
Data Show, vídeo, DVD, Internet e Lista de exercício 

 
 
 

REFERÊNCIAS 

Básica 
 
BROWN,T.L., LE MAY JR., H. E., BURSTEN, B. E., BURDGE, J.R. Química a ciência 
central. 9. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, 972p. 
CHANG, R. Química geral: conceitos essenciais, 4. ed. Porto Alegre: Editora AMGH, 
2010, 778p. 
HOLUM, J. R.; BRADY, J.;  RUSSEL, J.W..; Química: A matéria e suas transformações 
5.ed . Rio de Janeiro:  LTC, v.1, 2011, 569p. 
 

Complementar 
BRUICE, P.Y Química orgânica. 4. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, v.1, 2006, 
590p. 
EWING, G.W. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo: Edgard Blücher, 
v. 1, 2006, 296p. 
HOLUM, J. R.; BRADY, J.;  RUSSEL, J.W..; Química: A matéria e suas transformações 
5.ed . Rio de Janeiro:  LTC, v.2, 2011, 455p. 
LEE, J.D. Química inorgânica não tão concisa. 5.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006, 
527p. 
TREICHEL, J.; KOTZ, J.C. Química geral e reações químicas. São Paulo: Cengage 
Learning, v. 2, 2011, 440p. 
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2º Período 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Educação e Diversidade 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 2º  

Carga Horária: 50h Horas Teórica: 60h Horas Prática: 

Docente Responsável: Cynthia de Lima Campos 

 

EMENTA 

Cultura e subjetividade; Teorias Antropológicas sobre cultura; Teorias Sociológicas sobre 
cultura; Igualdade, diversidade e diferença. Etnocentrismo e relativismo cultural; 
Diversidade étnico-racial brasileira com ênfase nas histórias e culturas dos povos 
indígenas e afro-brasileiros; Compreensão da diversidade socioeconômica e cultural das 
comunidades rurais – indígenas, quilombolas. Abordagens educacionais para inclusão 
social; Educação Popular; Direitos Humanos.    
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 
Promover um debate em torno das questões emergentes no campo das ciências humanas 
e na esfera dos movimentos sociais. 

Específicos 

 
- Discutir o conceito de cultura à luz da antropologia e da sociologia; 
- Discutir os conceitos de diversidade, igualdade e diferença; 
- Discutir o conceito de subjetividade; 
- Discutir e contextualizar os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural; 
- Promover discussões em torna da multiplicidade étnica e cultural brasileiro, com foco nas 
tradições indígenas e afrobrasileiras; 
- Promover debates sobre inclusão social; 
- Discutir teorias de Educação Popular; 
- Discutir questões teóricas e contextualizar os direitos humanos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

I – Cultura 
- Conceito 
- Teorias Antropológicas sobre Cultura 
- Teorias Sociológicas sobre Cultura 
 
II – Cultura e Subjetividade 
- Conceito de subjetividade 
- Identidades Culturais 
 
III - Igualdade, Diversidade e Diferença 
- Construção Social da Igualdade e da Diferença 
 
IV- Diversidade Étnico-Racial Brasileira 
- História e Cultura Indígena 
- História e Cultura Afrobrasileiras 
- Comunidades Rurais 
 
V – Inclusão Social 
 
VI – Educação Popular 
 
VII – Direitos Humanos 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

Recorrer-se-á a aulas teóricas, com leitura prévia sobre o assunto a ser tratado, 
utilização de recursos audiovisuais, debates em sala de aula. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. Avaliações escritas individuais, produção de texto (resumo e fichamento) e 
seminários. 

2. Serão realizadas pelo menos três avaliações, mas também será feita a avaliação 
qualitativa. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Lousa, lápis para lousa, Datashow, computador. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Não há 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Básica: 

 
AMÂNCIO, M.C.; JORGE, M.L.S.; GOMES, N.L. Literatura africanas e afro-
brasileira na prática pedagógica. 2. Ed. Belo Horizonte:2014, 164p. 
 
DAMATTA, R. Relativizando : uma introdução à antropologia social. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2010, 285p. 
 
LARAIA, R.B. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001. 
 
Complementar 
 
DEMO, P. Política social, educação e cidadania. 13ª ed. Campinas: Papirus, 2012, 

124p. 
 
HALL, .. A identidade cultural na pós-modernidade. 12ª. Ed. São Paulo: Lamparina, 
1992, 58p. 
 
LEAL, M.C.; MATOS, M.C.; SALES, M.A. Política social, família e juventude : uma 
questão de direitos.  6.ed. São Paulo: Cortez. 2010, 317p. 
 
RAWLS, J. O direito dos povos. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 259p. 
 

SEN, A. Desigualdade Reexaminada. 3. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2012, 301p. 
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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: Biomas e Ecologia da Caatinga      

Curso: Superior em Agroecologia 

Período: 2° 

Carga Horária: 50 horas  38TEÓRICAS / 12 PRÁTICAS 

Docente Responsável: Frederico Campos Pereira 

 

EMENTA 

Biomas mundiais e brasileiros. Bioma Caatinga. Origem e distribuição geográfica das 
regiões áridas e semiáridas. Características geológicas, geomorfológicas, edáficas e 
hidrometeorólogicas do domínio das Caatingas. Biodiversidade florística, faunística e 
fisionomias da Caatinga. Ecorregiões e Unidades de Conservação das Caatingas. 
Ecologia humana e interferências antrópicas no domínio das Caatingas. Preservação das 
Caatingas. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Dotar o aluno de capacidade de compreensão do universo geográfico, ecológico e 
político, no qual ele vive e oportunizar-lhe formas de interação com o meio biótico e 
abiótico, principalmente no que tange a inter-relação com os componentes ambientais e 
sociais dessa convivência.  
Possibilitar, após essa compreensão, que existem inúmeras alternativas de tomadas de 
decisão integradas com o ambiente onde o mesmo vive, além de notar que os recursos e 
a ações são estudadas de maneira integrada, não existindo mais a possibilidade de 
olhares isolados do homem com o meio ambiente que lhe rodeia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconhecer, caracterizar e diferenciar os diferentes biomas no mundo e no Brasil. 
2. Compreender a Biosfera e sua composição. 
3. Reconhecer e caracterizar os Recursos Naturais (edáficos, climáticos e hídricos) 
característicos da Caatinga 
4. Identificar os diferentes grupos vegetais da Caatinga e sua importância econômica 
5. Reconhecer a importância da flora e da fauna da Caatinga e sua interação na natureza; 
6. Relacionar as atividades antrópicas aos modos de degradação da Caatinga. 
7. Formas de preservar a Caatinga ou explorá-la com bases sustentáveis. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Biosfera e seu equilíbrio 
1.1. Constituição da Biosfera 
1.2. Litosfera 
1.3. Hidrosfera  
1.4. Atmosfera  
1.2.3 Biociclos (Talassociclo, Epinociclo e Limnociclo) 
2. 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 
 
3. 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 
 
4. ECOLOGIA DAS CAATINGAS 
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 
4.9. Recursos Climáticos 
4.10. Recursos Hídricos 
 
5. O FUTURO DA CAATINGA 
5.1. Degradação no Bioma Caatinga 
5.2. Bases estratégicas de conservação ambiental no bioma Caatinga 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Aulas expositivas (teóricas) e teórico-práticas (visitas á campo); 
2. Aplicação de exercícios individuais e em grupo; 
3. Seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

1. Prova escrita; 
2. Resolução de exercícios; 
3. Seminários. 
4. Trabalhos de pesquisa em grupo. 
5. Construção de artigos científicos 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco, pincel atômico e apagador; 
2. Datashow; 
3. CDs e DVDs didáticos. 
4. Reportagens em revistas periódicos e internet. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
AB’SABER, A. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 
Paulo: Ateliê Editorial. 2003, 158p. 
BEGON, M.; HARPER, J.L.; TOWNSEND, C.R. Ecologia: de indivíduos à ecossistemas. 
4.ed. Porto Alegre: Artmed. 2007, 752p. 
ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2010, 434p. 
 

Complementar 
 

DUQUE, J. G. O Nordeste e as Lavouras Xerófilas. 4.ed. Fortaleza: Banco do Nordeste. 
2004, 327 p. Disponível em: 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23261/1/livro1-O-Nordeste-e-as-
Lavouras-Xerofilas.pdf 
PEREIRA, D. D. Ecologia das Caatingas. Apostilha. Areia:UFPB/CCA/Campus II. 16p. 1993.  
PINTO-COELHO, R.M. Fundamentos de Ecologia. Porto Alegre: Artmed. 2008: 252p. 

ROCHA et al. Manejo Ecológico Integrado de Bacias Hidrográficas no Semiárido 
Brasileiro. Campina Grande: EPGRAF, v.1, 2011. 332p. 
ROCHA et al. Manejo Ecológico Integrado de Bacias Hidrográficas no Semiárido 
Brasileiro. Campina Grande: EPGRAF, v.2, 2011. 509p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : BIOQUÍMICA 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período:  

Carga Horária: 50h Horas Teórica: 50h Horas Prática:0h 

Docente Responsável: KASSANDRA CHRISTINY SILVA MENDES SOARES 

 

EMENTA 

Estudo das características e transformações moleculares dos diferentes compostos de 
natureza orgânica (carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos 
nucléicos e vitaminas) e suas inter-relações com as vias metabólicas existentes nos seres 
vivos, principalmente os processos biológicos de respiração e fotossíntese. 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 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. 
 

Específicos 

1. Caracterizar e diferenciar a estrutura, classificação e função biológica dos 
carboidratos, lipídeos, aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucléicos e 
vitaminas;  

2. Explicar a importância de cada composto químico inorgânico e orgânico nos 
sistemas vivos; 

3. Estudar o metabolismo dos carboidratos, lipídeos, aminoácidos e nucleotídeos; 
4. Conhecer a inter-relação entre as vias metabólicas;  
5. Entender os processos de fotossíntese e respiração celular. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução a Bioquímica 
1 Composição química dos seres vivos; 
2 Princípios termodinâmicos; 
3 Reações de oxido redução; 
4 Compostos de fosfato de alta energia; 
5 Necessidades energéticas 
 
II. Carboidratos 
1 Estrutura, classificação e função biológica; 
2 Metabolismo dos carboidratos.  
 
III. Lipídeos  
1 Estrutura e classificação dos principais ácidos graxos; 
2. Função biológica; 
3 Metabolismo dos lipídeos. 
 
IV. Aminoácidos 
1 Estrutura; 
2 Tipos de aminoácidos; 
3 Metabolismo dos aminoácidos.  
 
V. Proteínas 
1 Estrutura, classificação e função biológica; 
2 Biossíntese de proteínas. 
 
VI. Enzimas  
1 Conceito; 
2 Classificação;  
3 Nomenclatura; 
4 Atividade enzimática; 
5 Especificidade; 
6 Fatores que afetam a atividade enzimática. 
 
VII. Ácidos nucléicos  
1 Estrutura, classificação e função biológica; 
2 Metabolismo dos nucleotídeos. 
 
VIII. Vitaminas 
1 Estrutura, classificação e função biológica. 
 
IX. Respiração 
1 Etapas da respiração aeróbica: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória.  
 
X. Fotossíntese 
1 Etapas da fotossíntese: luminosa ou fotoquímica e escura ou química; 
2 Fatores que interferem na atividade fotossintética. 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

1. Aulas expositivas (teóricas) e teórico-práticas; 
2. Realização de seminários; 
3. Estudo dirigido e aplicação de exercícios para maior fixação do conteúdo teórico. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco, pincel atômico e apagador; 
2. Datashow; 
3. CDs e DVDs didáticos. 
 

PRÉ-REQUISITO 

Química Aplicada e Biologia Aplicada 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2007, 752p.  
 
LEHNINGER, A. L. Bioquímica. 2° ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002, 608 p. 
 
MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica Básica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010, 386p. 

 
Complementar 

COULTATE, T.P. Alimentos: a química de seus componentes. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004, 368p. 
CHANG, R. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: Editora  AMGH, 
2010. 
CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, 
519p.  
NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 5. Ed. :Artmed, 
2011, 1274p. 
VOET, D.; VOET, J.D.. Bioquímica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 1600p.  
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR   

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Estatística Geral (ESTG) 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 2º  

Carga Horária: 33h Horas Teórica: 33h Horas Prática: 0h 

Docente Responsável: João Paulo Formiga Meneses 

 

EMENTA 

Introdução (História, conceitos, funções e aplicações); Estatística Descritiva (Dados 
estatísticos; apresentação de dados; variável; tabelas e gráficos); Distribuição de 
frequências; histograma e polígono de frequências; Medidas de Centralidade (Média 
Aritmética, Mediana e Moda, Medidas de dispersão (Amplitude, variância, desvio padrão, 
erro padrão da média, coeficiente de variação), Medidas de Centralidade e dispersão para 
dados agrupados; Análise de Variância e testes de Hipóteses (Noções básicas).  
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 

 Proporcionar aos alunos do curso de Tecnologia em Agroecologia o conhecimento 
das técnicas do método estatístico, levando-os a perceber a importância da 
estatística na análise e interpretação de dados qualitativos e quantitativos, além de 
oferecer condições para a realização do controle estatístico de uma pesquisa, desde 
a coleta de dados até a tomada de decisão. 

 
Específicos 

 

 Conhecer a história, os conceitos e aplicações da estatística nas diversas áreas do 
conhecimento; 

 Conhecer os diferentes tipos de variáveis e dados estatísticos, bem com as 
diferentes formas de apresentação de dados estatísticos, seja na forma tabular, seja 
na forma gráfica;  

 Estudar as distribuições de frequências para dados isolados e agrupados; 

 Estudar as diferentes medidas de centralidade e de dispersão para dados isolados e 
para dados agrupados; 

 Estudar as noções básicas de Análise de Variância e Testes de Hipóteses. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I. Introdução à estatística 
1. História da estatística; 
4. Divisão da estatística (descritiva e inferencial ou indutiva); 
5. População e amostra; 
6. Variáveis qualitativas e quantitativas; 
7. Dados estatísticos (discretos, contínuos, nominais e ordinais).  

 
II. Tabelas estatísticas e gráficos estatísticos  

1. Definição e componentes das tabelas estatísticas; 
4. Tipos de tabelas estatísticas (temporal, geográfica, específica e conjugada); 
5. Definição de gráficos estatísticos; 
6. Tipos de gráficos estatísticos (dispersão, linear, em barras, em colunas, em setores, cartogramas e 

pictogramas); 
7. Normas da ABNT para elaboração de tabelas e gráficos estatísticos. 

 
III. Distribuição de frequências  

1. Definição de distribuição de frequências; 
4. Elementos de uma distribuição de frequências (amplitude total, classe, limites de classe, número de 

classes e ponto médio); 
5. Tipos de frequências (frequência total, frequência absoluta e relativa, frequência acumulada absoluta 

e relativa); 
6. Representação gráfica de uma distribuição (histograma, polígono de frequência absoluta e polígono 

de frequência acumulada - ogiva de Galton). 
 

IV. Medidas de centralidade 
1. Definição de medidas de centralidade; 
4. Média aritmética para dados isolados e agrupados; 
5. Mediana para dados isolados e agrupados; 
6. Moda para dados isolados e agrupados; 
7. Separatrizes (quartis, decis e percentis). 

 
V. Medidas de dispersão 

1. Definição de medidas de dispersão; 
2. Amplitude total; 
3. Variância para dados isolados e agrupados; 
4. Desvio padrão para dados isolados e agrupados; 
5. Coeficiente de variação e erro padrão da média. 

 
VI. Análise de variância e testes de hipóteses  

1. Definição de análise de variância; 
2. Hipóteses para construção de uma análise de variância; 
3. Definição de testes de hipóteses; 
4. Procedimentos para testes de hipóteses. 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
Aulas expositivas com o uso de recursos audiovisuais e computacionais para um 

processo ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais e em 
grupos, apresentações de seminários e resolução de listas de exercícios. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação se dará de forma continuada:  

 Avaliação imediata, realizada em sala de aula: os alunos serão avaliados a partir de 
sua participação e dos questionamentos levantados durante as aulas;  

 Avaliação a posteriori: os alunos serão avaliados em decorrência de sua 
participação em atividades realizadas após a aula, tais como: realização de 
pesquisas, trabalhos em grupo e resolução de listas de exercícios individual e/ou 
em grupo, além das avaliações escritas individuais.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco, pincel e apagador; computador e projetor de slides (data show); 
programas computacionais de estatística e material didático (livro e/ou apostila). 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Matemática Aplicada (MAT) 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 8ª edição.  São Paulo: Editora 
Saraiva, 2013. 575p. 
LEVIN, J. Estatística para ciências humanas. 11ª edição. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 458p. 
PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos 
agronômicos e florestais: Exposição com exemplos e orientações para uso de 
aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309p. 
 

Complementar 
 
DANTE, L.R.. Matemática: contexto e Aplicações. 4. Ed. São Paulo: Editora Ática, Vol. 
2, 2010. 432p. 
MONTEGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. Estatística aplicada à 
engenharia. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 354p. 
OLIVEIRA, M. A. Probabilidade e estatística: um curso introdutório. Brasília:                    
Editora IFB, 2011. 166p. 
SVIERCOSKI, R. F. Matemática aplicada às ciências agrárias: análise de dados e 
modelos. Viçosa: Editora UFV, 2008. 333p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Filosofia 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 2º período 

Carga Horária: 33 Horas Teórica: 33  Horas Prática: 

Docente Responsável: Jeane Medeiros Martins de Araújo 

 

EMENTA 

Abordagem de alguns dos principais temas da Filosofia contemporânea: razão, 
conhecimento, ciência, política e moral. Compreensão do homem a partir da reflexão 
crítica em face da ordem atual. O respeito às diferenças. Materialismo histórico. O lugar 
do homem na sociedade contemporânea. O homem como ser-no-mundo: a natureza, a 
linguagem, a cultura. A dimensão ética da ação humana: fenomenologia do ethos; ética e 
ciência; ética e cultura; ética e política. A reconstrução da dimensão da totalidade humana 
e a visão holística. Relações homem e natureza. A questão ambiental na 
contemporaneidade. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

Habilitar os alunos ao entendimento da análise filosófica, através da compreensão, reflexão 
e crítica da realidade humana do SER, e sua relação com a sociedade e a natureza 

Específicos 

 Compreender a importância da disciplina de Filosofia no curso de Agroecologia 

 Analisar a história do pensamento ocidental. 

 Pesquisar os períodos filosóficos da cultura ocidental.  

 Interpretar as várias correntes filosóficas de nossa cultura. 

  Formar alunos reflexivos, analíticos e críticos da realidade humana. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I Unidade  

 Introdução à Filosofia  

 Histórico da Filosofia -  

 Os pré socráticos x sofistas 

 Filosofia contemporânea: razão, conhecimento, ciência, política e moral.  

 Compreensão do homem a partir da reflexão crítica em face da ordem atual. 

  O respeito às diferenças. Materialismo histórico 
II Unidade 

 O lugar do homem na sociedade contemporânea.  

 O homem como ser no mundo: a natureza, a linguagem, a cultura.  

 A dimensão ética da ação humana: fenomenologia do ethos; ética e ciência; ética e 
cultura; ética e política.  

 O método na filosofia 

 A reconstrução da dimensão da totalidade humana e a visão holística.  

 Relações homem e natureza.  

 A questão ambiental na contemporaneidade. 
  
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivo-dialogadas combinadas com dinâmicas grupais e leitura de textos. 
Indicação de livros, fragmentos e filmes. Estudos dirigidos em sala de aula. Delimitação 
prévia de grupos de trabalho (definidos de acordo com a quantidade de alunos da turma) 
que auxiliarão no andamento das aulas e debates de acordo com os temas propostos.  
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Avaliação Diagnóstica: Contato inicial com a turma para verificação das expectativas, 
dificuldades e potencialidades do grupo. Avaliação Formativa: O processo de avaliação 
será contínuo, ao longo do desenvolvimento de todas as atividades propostas, priorizando 
o aspecto formativo dos acadêmicos. Avaliações somatórias : uma prova (avaliação 
escrita (Peso 10) desempenho em elaboração de resumos,  interpretação e discussão dos 
textos, trabalhos em equipe(Peso 10). A média final será obtida com base na média das 
duas avaliações.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, computador e projetor multimídia para projeção de arquivos, “slides” e 
vídeo. Textos e outros recursos bibliográficos. 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 12ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2011, 520p. 
 
DANILO, M. Iniciação à história da Filosofia : dos pré-srocráticos a Wittgenstein. 
2.Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, 303p.  
 
STEGMULLER, W. A filosofia contemporânea- Introdução crítica. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2012, 903. 

 
Complementar 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2014 
 
DANILO, M. Textos básicos de ética : de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, 
143p. 
 
OLIVEIRA, M.A. A filosofia na crise da modernidade. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2001, 
195p. 
 
REALE, G. Filosofias helenísticas e epicurismo. São Paulo: Loyola, 2007, 256. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Física Aplicada  

Curso: Superior de Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 2o 

Carga Horária: 50h Horas Teóricas:  40h Horas Práticas: 10h 

Docente Responsável:    Fábio Gomes Ribeiro 

 
 

EMENTA 

Introdução à Física Básica: notação científica; algarismos significativos; ordem de 
grandeza, grandezas físicas e análise dimensional. Hidrostática e Aspectos da 
Hidrodinâmica.  Teoria Cinética dos Gases. Termodinâmica.  

 

OBJETIVOS 

     

Geral 

 
 Correlacionar os aspectos básicos da Hidrostática, Hidrodinâmica e Termodinâmica 

com a análise e modelagem de  sistemas específicos da Agroecologia. 
 Compreender a “modelagem física” de sistemas ambientais. 
 Entender a importância dos conceitos físicos abordados como aporte para o 

desenvolvimento tecnológico, nos setores ambiental e industrial, da sociedade. 
 

Específicos 

 
 Desenvolver a “modelagem física” de sistemas ambientais, i.e., equacionar os 

fenômenos naturais e processos físicos (construídos) associados ao meio ambiente. 
 Usar as leis e os métodos da Física, juntamente com as ferramentas matemáticas 

adequadas,  para construir:  tabelas, gráficos e equações, com o propósito de 
analisar e interpretar fenômenos físicos relacionados à sistemas ambientais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução à Física Básica: 

1.1  Notação científica; 

1.2  Algarismos significativos;  

1.3  Ordem de grandeza; 

1.4  Grandezas Físicas; 

1.5  Análise Dimensional. 
 

2. Hidrostática e Hidrodinâmica:  

2.1  Conceitos Básicos;  

2.2  Teorema de Stevin e suas aplicações;  

2.3  Teorema de Pascal e suas aplicações;  

2.4  Teorema de Arquimedes e suas aplicações;  

2.5  Aspectos gerais da Hidrodinâmica e suas aplicações. 
 

3. Termodinâmica:  
3.1 Conceitos Básicos; 
3.2 Calorimetria; 
3.3 Dilatação térmica; 
3.4 Teoria Cinética dos Gases; 
3.5 1ª lei da termodinâmica; 
 3.6 2ª lei da termodinâmica. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
Aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais (datashow) e equipamentos 
do Laboratório de Física do IFPB – Campus Picuí. Em adição, comporá essa metodologia: 
atividades experimentais de caráter demonstrativo (experimentos qualitativos) e a 
realização de exercícios conceituais, manipulacionais e contextualizados ao setor 
ambiental (i.e., análise e modelagem de sistemas ambientais) em sala. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

           A avaliação do processo de ensino-aprendizagem será composta por: 2 (duas) 
provas (individuais): P1 e P2, e 3 (três) listas de exercícios (grupais): L1, L2 e L3. Cada 
prova, valerá de 0 ponto a 10 pontos, e a somatória (SL) das 3 (três) listas de exercícios  
valerá de 0 ponto a 10 pontos: SL = L1+L2+L3.   
          A média final (MF) do aluno será obtida por meio da média aritmética simples das 
duas provas, P1 e P2, e do somatório das listas de exercícios, SL . Em símbolos, MF = 
(P1+P2+ SL)/3. 

    O (a) aluno (a) que não atingir 70% do desempenho esperado fará avaliação final. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

I. Serão utilizados: quadro branco; pincéis coloridos e datashow.  
II. Equipamentos do Laboratório de Física – Campus Picuí para as atividades 

experimentais. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
                          
FERNANDES, C.E.M. Fundamentos de física para geociências. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2007, 153p.  
HEWITT, P. G. Física conceitual. 9a ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 743 p. 
LANDULFO, E. Meio ambiente & Física. São Paulo: Editora Senac-SP, 2005 (Série Meio 
Ambiente, vol. 4). 156 p. 

 
 Complementar: 

 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas 
e Termodinâmica. 7ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007. 342 p. vol. 2. 
 
MENEZES, L. C. A matéria: uma aventura do espírito. 1a ed. São Paulo: Editoria 
Livraria da  Física, 2005. 277 p.  
 
PERUZZO, J. Experimentos de física básica : eletromagnetismo, física moderna e 
ciências espaciais. São Paulo: Editora de Física. 2013, 342. 
 
PERUZZO, J. Experimentos de física básica : mecânica. São Paulo: Editora de Física. 
2012, 324. 
 
PERUZZO, J. Experimentos de física básica : termodinâmica, ondulatória e optica. 
São Paulo: Editora de Física. 2012, 365. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : GÊNESE, MORFOLOGIA E CLASS. DO SOLO 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 2º 

Carga Horária: 67 Horas Teórica:47 Horas Prática:20 

Docente Responsável:JANDEILSON ALVES DE ARRUDA 

 

EMENTA 

Introdução à Ciência do solo; Composição da crosta terrestre: rochas e minerais; 
Intemperismo; Pedogênse: Fatores de Formação do Solo; Pedogênse: Processos gerais 
de formação dos solos; Pedogênese: Tipos de Formação do solo; Morfologia do solo; 
Classificação de Solos e Solos do Estado da Paraíba. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

Trabalhar a construção do conhecimento com o aluno (a) de forma que este (a) possa 
reconhecer teoricamente e no campo, a origem e os diferentes tipos de solos, de forma a 
orientar o manejo mais adequado dos mesmos, considerando às diversas dimensões da 
sustentabilidade.  

Específicos 

 

 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; 

  Classificar os diferentes solos ocorrentes na paisagem de acordo com o Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos; 

 Usar a classificação do solo como suporte para traçar melhores estratégias de manejo com 
vistas à manutenção da sustentabilidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade 1 – Introdução à ciência do solo 
1.1 -Breve histórico da Ciência do Solo 
1.2- Conceitos de solo 
1.3- Importância e funções dos solos 
 
Unidade 2 – Composição da Crosta Terrestre: rochas e minerais 
2.1 – Conceito de rochas e minerais 
2.2 – Rochas ígneas 
2.3 – Rochas sedimentares 
2.4 – Rochas metamórficas 
2.5 – Minerais primários 
2.6 – Minerais Secundários 
 
Unidade 3 – Intemperismo 
3.1 – Intemperismo das rochas e minerais 
3.1.1- Intemperismo físico 
3.1.2- Intemperismo Químico 
3.1.3- Intemperismo biológico 
3.2- Intemperismo dos principais minerais primários 
3.3.- Estabilidade e resistência ao intemperismo 
 
Unidade 4 – Pedogênese: Processos gerais de formação dos solos  
4.1 – Adição 
4.2 – Remoção/perda 
4.3 – Translocação/transporte 
4.4 – Transformação 
 
Unidade 5 – Pedogênese: Tipos de Formação do solo  
5.1 – Calcificação 
5.2 – Podzolização 
5.3 – Latolização 
5.4 – Hidromorfismo 
5.5 – Halomorfismo 
 
Unidade 6 – Pedogênese: Fatores de Formação do Solo 
6.1 - A teoria dos fatores de formação do solo 
6.2 - Fatores de Formação do Solo: Material de origem 
6.3 - Fatores de Formação do Solo: Clima 
6.4 - Fatores de Formação do Solo: Relevo 
6.5 - Fatores de Formação do Solo: Organismos 
6.6 - Fatores de Formação do Solo: Tempo 
 
Unidade 7 – Morfologia do solo  
7.1 – Perfil do solo: corte vertical 
7.1.1 – Horizontes e camadas 
7.1.2 – Seqüência normal de ocorrência dos horizontes 
7.2 – Atributos morfológicos  
7.2.1 – Constituição 
7.2.2 – Textura 
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7.2.3 – Porosidade 
7.2.4 – Cor 
7.2.5 – Estrutura 
7.2.6 – Cimentação 
7.2.7- Consistência 
7.2.8- Cerosidade 
7.2.9- Slikensides  
7.3- Atributos diagnósticos dos horizontes 
7.4 - Descrição de perfis do solo 
 
Unidade 8 – Classificação de Solos  
8.1 – Importância da classificação no manejo de solos 
8.2 – Principais sistemas de classificação de solos 
8.2 – Sistema Brasileiro de Classificação de Solos-SiBCS 
8.2.2 – Horizontes diagnósticos 
8.2.2.1 – Horizontes diagnósticos Subsuperficiais 
8.2.2.2 – Horizontes diagnósticos Superficiais 
8.2.3 – Níveis categóricos do SiBCS 
8.2.3.1 – Primeiro nível do SiBCS  
8.3- Correlação entre o antigo sistema e o SiBCS 
 
Unidade 9 –Solos do Estado da Paraíba 
9.1-Solos da baixada litorânea 
9.2- Solos do baixo planalto costeiro (solos de tabuleiros) 
9.3- Solos da depressão sublitorânea 
9.4- Solos do planalto da Borborema 
9.5- Solos da Depressão sertaneja 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

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. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Provas escritas; 
 - Resolução de exercícios e estudos dirigidos; 

- Elaboração de relatórios de aulas práticas individuais, em duplas, e em pequenos 
grupos;  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Apostila; 
3. Data-show; 
4. Laboratório e material de apoio às aulas práticas. 
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PRÉ-REQUISITO 

 Química Aplicada 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). 2ed. SPI, 
EMBRAPA, 2006. 412p. 

LEPSCH, I.F. 19 Lições de Pedologia.  São Paulo: Oficina de Textos. 2011. 456p  

 
OLIVEIRA, J.B. Pedologia Aplicada. 4. Ed. São Paulo:FEALQ. 2011. 592 p. 

 
Complementar 

 
 
POPP, JH. Geologia Geral. 6.ed. São Paulo: LTC. 2010. 324p. 
 
LEPSCH, I.F. 19 Formação e conservação do solo. 2.ed.  São Paulo: Oficina de Textos. 
2010. 216p. 
 
RESENDE,  M; CURI, N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base para 
distinção de ambientes. Lavras: editora UFLA, 2007. 
 
SÁ, I.B.; SILVA, P.C.G. Semiárido brasileiro : pesquisa desenvolvimento e inovação. 
Petrolina: Embrapa Semiárido, 2010. 402 p. 
 
VEYRET, Y. Dicionário do meio ambiente. SENAC. 2012, 400p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: SOCIOLOGIA RURAL 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 50h 

Docente Responsável:JOSÉ MÁRCIO DA SILVA VIEIRA  

 

EMENTA 

Introdução à Sociologia. A Sociologia Rural e suas principais abordagens. As sociedades 
camponesas. Compreensão crítica da formação histórica e das transformações ocorridas 
no mundo rural brasileiro. A questão agrária. Movimentos e organizações sociais no 
campo. A Agricultura familiar. Novas ruralidades e a reconstrução dos espaços rurais. O 
Estado e as políticas agrícolas e de reforma agrária. Os assentamentos rurais. Estudos 
relacionados ao contexto específico da agricultura no semiárido. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 

Geral 

 
           O Objetivo da disciplina Sociologia Rural é o de refletir criticamente sobre os 

processos sociais direta ou indiretamente associados ao meio rural e à agricultura. 

 
Específicos 

 
Compreender as especificidades da agricultura familiar e do agronegócio; 
Pensar criticamente sobre a questão agrária no Brasil; 
Refletir sobre os conflitos históricos relacionados à luta pela terra no Brasil; 
Analisar o papel do Estado e dos movimentos sociais pela reforma agrária; 
Compreender as dinâmicas de transformação do mundo rural e as novas 
ruralidades; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Breve introdução aos fundamentos da Sociologia 
 Formação histórica da sociedade brasileira e concentração fundiária 
 Conflitos históricos relacionados à luta pela terra 
 Características do campesinato, da agricultura familiar e do agronegócio 
 Relações campo-cidade 
 A questão da reforma agrária 
 Assentamentos rurais, meio ambiente e turismo rural 
 Novas ruralidades, globalização e pluriatividade  

 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 
Aulas expositivas e dialogadas; realização de debates; exibições de vídeos; incentivo aos 
alunos apresentarem trabalhos orais (seminários), etc.  
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Como avaliação do processo de aprendizagem serão realizadas prova escrita, 
apresentação de seminários, entrega de fichamentos de textos, aplicação de exercícios de 
fixação de aprendizagem, realização de trabalhos de pesquisa, etc. Além disso, serão 
consideradas a assiduidade e a pontualidade, além do comportamento e participação nas 
aulas. A média final do aluno ao término do semestre será o resultado da média aritmética 
resultante de três notas.  

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro branco e pincel, projetor multimídia, livros, apostilas, vídeos, etc. 
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REFERÊNCIAS 

Básica 
 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre. Penso. 2002. 
 
STÉDILE, João Pedro. A questão agrária no Brasil: o debate na esquerda (1960-1980). 
São Paulo: Editora Expressão Popular. 2005. 
 
MARQUES, P.E.M. SCHNEIDER, S. SILVA, M.K. (org.) Políticas Públicas e 
Participação Social no Brasil Rural. Porto Alegre: UFRGS. 2009. 
  
                                                            Complementar 
 
BERNSTEIN, H. Dinâmicas de classe da mudança agrária. São Paulo. UNESP. 2015. 
 
BRYM, R.et. al. Sociologia: sua bússola para um novo milênio. São Paulo. Cengage 
Learning, 2015. 
 
GIL, A. C. Sociologia Geral. São Paulo. Editora Atlas, 2011. 
 
MARTINS, C. Bo. O que é Sociologia. São Paulo. Brasiliense, 2016. 
 
PRADO, C.. História Econômica do Brasil. São Paulo. Brasiliense. 2004. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : TOPOGRAFIA 

Curso: CST EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 2° PERÍODO 

Carga Horária: 33H Horas Teórica: 20 H Horas Prática: 13 H 

Docente Responsável: Lidiane Cristina Félix Gomes 

 

EMENTA 

 
 Introdução à Topografia. Levantamento planimétrico. Levantamento Altimétrico. Uso e 
manuseio dos aparelhos de medição topográfica.       Introdução ao GNSS. Utilização do 
GPS para delimitação de áreas.                                           

 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 
Apresentar as formas de percepção do espaço geográfico e através de normas e 
instrumentos topográficos representar pequenas porções da Terra, auxiliando as demandas 
de extração e delimitação de áreas. 
 

Específicos 

 

 Conhecer os equipamentos e técnicas empregadas para a determinação de ângulos 
e distâncias em levantamentos topográficos; 

 Conhecer as normas técnicas que regem os levantamentos topográficos; 

 Realizar levantamentos planimétricos e altimétricos; 

 Conhecer e utilizar equipamentos que utilizem sistemas de navegação orbitais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. Introdução à topografia, Divisões e objetivos. Aplicações na Agroecologia 

1. As formas da Terra; 
2. Coordenadas cartesianas e polares. 
3. Escalas numéricas e gráficas. 

2. Tipos de levantamentos topográficos. 
2.1 Apresentação dos instrumentos topográficos. 
2.2 Percepção dos espaços. 
2.3 Levantamento com uso de trena. 

3. Rumos e Azimutes. 
 

4. Medição Indireta de Distância Horizontal 
4.1 Preenchimento da caderneta de campo e cálculos. 
4.2 Operações básicas com o teodolito: Centrar, calar e zerar 
4.3 Leitura dos fios estadimétricos. 
4.4 Levantamento por irradiação  
4.5 Levantamento por caminhamento 
4.6 Fechamento angular e linear 
4.7  

5. Nivelamento Altimétrico 
5.1 Introdução, conceitos, objetivos e métodos de execução. 
5.2 Curvas de nível.  
5.3 Levantamento altimétrico simples e composto.  

 
6. Cálculo da caderneta de campo (Nivelamento composto) e construção de perfil 

longitudinal. 
7. Introdução ao GNSS. 

7.1 Uso do teodolito na representação de áreas.    
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas 

em recursos audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-
aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de 
seminários e lista de exercícios. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
3. Avaliações escritas; 
4. Relatórios de algumas atividades práticas; 
5. Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 
6. O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
7. O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 
8. O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Equipamentos Topográficos e 
GPS. 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 
Básica 

TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de Topografia. Série Tekne. Editora 
Bookman.2014. 
CASACA,J. M.; MATOS,J. L.; DIAS,J.M. B. Topografia Geral. Editora LTC.2012, 4d. 
McCORMAC, J., et al.Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 391 p. 

Complementar 

 
BORGES, A.C..Topografia: aplicada à engenharia civil. São Paulo: Edgard Blücher, v.1, 
2011, 191p. 
BORGES, A.C..Topografia: aplicada à engenharia civil. São Paulo: Edgard Blücher, v.2, 
2011, 232p. 
BORGES, A.C..Exercícios de topografia. 3.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011, 192p. 
COMASTRI, José Aníbal. Topografia Aplicada: medição, divisão e demarcação. Viçosa: 
UFV,Impr. Univ.1990. 
IBRAHIN, F.I.D.. Introdução ao Geoprocessamento Ambiental. Editora Érica, 2014. 
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3º Período 

 
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Agroecologia Animal l 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 3º 

Carga Horária: 67 Horas Teórica: 47 Horas Prática: 20 

Docente Responsável: Daniela Batista da Costa 

 

EMENTA 

Esta disciplina será iniciada com uma introdução sobre em que se baseia a agroecologia 
animal e seus objetivos, enfatizando os sistemas produtivos na pequena propriedade rural 
da agricultura familiar e a Importância da produção animal na sustentabilidade 
agropecuária. Após essa parte introdutória serão vistos a produção das aves criadas na 
agricultura familiar, como da piscicultura e aquicultura dentro de um sistema 
agroecológico. Será abordado também a produção agroecológica das abelhas no 
semiárido, a aplicação de métodos e programas de reprodução animal e melhoramento 
genético, os aspectos importantes na prevenção das principais doenças e os inimigos 
naturais nas atividades da avicultura, piscicultura, aquicultura, apicultura e meliponicultura. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 Desenvolver o conhecimento sobre a criação agroecológica de animais de pequeno 
porte e a importância do emprego desse sistema para a melhoria da qualidade de 
vida desses animais.  
 

Específicos 

 Fazer com que os alunos compreendam em que se baseia a criação agroecológica 
dos animais. 

 Possibilitar aos alunos conhecimento teórico e prático de técnicas de manejo 
agroecológico na criação de aves, peixes e abelhas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 
1. Agroecologia animal 

 Conceitos básicos da produção animal; 

 Princípios da produção agroecológica de animais; 

 Sistemas de criação que podem ser utilizados na produção animal pelo pequeno 
produtor; 

 Manejo sustentável da caatinga na produção animal. 
2. Avicultura 

 Potencial da avicultura na agroecologia; 

 Tipos de aves que podem ser criadas pelo pequeno produtor; 

 Manejo das aves dentro da agricultura familiar; 

 Fisiologia e anatomia das aves; 

 Criação de aves de corte; 

 Criação de aves para postura; 

 Criação de galinha caipira. 
3. Piscicultura e aquicultura 

 Potencial da piscicultura na região semiárida; 

 Manejo de peixes e animais aquáticos com potencial agroecológico; 

 Fisiologia e anatomia dos principais animais aquáticos explorados 
economicamente; 

 Produção de peixe tilápia. 
4. Apicultura 

 A apicultura dentro da agricultura familiar; 

 Fisiologia e anatomia das abelhas; 

 Manejo das abelhas nativas e exóticas. 

 Produção de mel. 
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

Como procedimentos de aprendizagem serão utilizados: aulas expositivas e 
dialógicas sobre cada tema com exemplos e problematização dos métodos de manejo 
utilizados na produção animal, leituras dirigidas de artigos e estudos publicados sobre os 
temas em questão e posteriormente grupos de discussão, abordando os temas analisados 
e considerando as opiniões individuais dos alunos; apresentação de filmes e 
documentários que tragam informações relevantes sobre os assuntos em questão e aulas 
práticas que possibilitem aos alunos colocarem em prática o conhecimento teórico 
adquirido em sala de aula.. 
 
 
 



                        
 

93 
 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Para avaliação da aprendizagem serão utilizados provas escritos, participação nas 
discussões das aulas expositivas e nos estudos dirigidos, apresentação de 
seminários e participação nas aulas práticas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para a concretização da aprendizagem será usado data show, quadro negro, caixa 
de som, artigos impressos, artigos online, ônibus para viagens técnicas e/ou aulas 
práticas. 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Bases científicas da agroecologia (BCA) 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 

MORAIS E SILVA, R.D. Sistema caipira de criação de galinhas. Viçosa: Aprenda 
Fácil, 2010, 212p. 
LOPERA-BARRETO; N.M. et al. Produção de organismos aquáticos: Uma visão 
geral no Brasil e no mundo. Rio Grande do Sul: Agrolivros, 2011, 317p. 
MENEZES; A. Aquicultura da prática: peixes, camarões, ostras, mexilhões, 
sururus. 4.ed. São Paulo: Nobel, 2010, 143p. 
ITAGIBA, M.G.O.R. Noções básicas sobre criação de abelhas. São Paulo: Nobel. 
1997, 113p. 
 

Complementar 
 
ALBINO, L.F. T. Criação de frango e galinha caipira. 3. Ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 
2005, 208p. 
ALBINO, L.F. T. Criação de codornas para a produção de ovos e carne. Viçosa: 
Aprenda Fácil, 2003, 268p. 
COSTA, P.S.C.; OLIVEIRA, J.S. Manual Prático de criação de abelhas. Viçosa: 
Aprenda Fácil, 2005, 424p. 
FABICHAK, I.  Criação doméstica de patos, marrecos e perus. São Paulo: Nobel, 
1999, 80p.  
SAGRILO, E.D. et al. Criação de galinhas caipiras: ABC da Agricultura familia. 
Brasília: Embrapa, 2007, 73p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : AGROMETEOROLOGIA 

Curso: Superior em Agroecologia 

Série/Período: 3 

Carga Horária: 50 horas Horas Teórica: 40 horas Horas Prática: 10 horas 

Docente Responsável: Tadeu Macryne Lima Cruz 

 

EMENTA 

A relação da climatologia agrícola com a meteorologia e demais ciências; Importância 
agroclimática dos ventos; Importância agroclimática da radiação solar; Importância 
agroclimática da temperatura do ar e do solo; Importância agroclimática da umidade do ar 
e do orvalho; Importância agroclimática da precipitação pluvial; Importância agroclimática 
da evaporação e evapotranspiração; Importância agroclimática do balanço hídrico. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 
Proporcionar aos alunos meios para compreender e caracterizar os fenômenos que atuam 
na formação do tempo e clima. Deverão ser proporcionados métodos para obtenção, 
estudo e análise de dados necessários à caracterização do regime térmico e hídrico de 
regiões com interesse agrícola. 
 

Específicos 

 

 Capacitar o aluno a utilizar os conhecimentos de alguns processos atmosféricos para 
elevar ao máximo a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. 

 Proporcionar ao aluno subsídios para o entendimento das relações entre o 
comportamento solo-planta-atmosfera. 

 Analisar os elementos meteorológicos e climatológicos de importância 
agrometeorológica e identificar sua influência nas atividades do setor agrícola. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução a agrometeorologia 
1.1. Conceitos e definições atuais 
1.2. Declinação solar 
1.3. Relações astronômicas e estações do ano 
1.4. Duração do dia astronômico 
1.5. Estações meteorológicas convecionais 
1.6. Estações meteorológicas automáticas 

 
2. Radiação solar 

2.1. Espectro solar 
2.2. Poderes e leis físicas da radiação 
2.3. Inclinação dos raios solares 
2.4. Balanço de radiação 

 
3. Umidade relativa do ar 

3.1. O ciclo hidrológico 
3.2. Umidade atmosférica 
3.3. Higrometria 
3.4. Temperatura do ponto de orvalho 
3.5. Observação da umidade do ar 

 
4. Precipitação 

4.1. Formação das nuvens 
4.2. Classificação internacional das nuvens 
4.3. Origem das precipitações 
4.4. Medição das precipitações 
4.5. Salinização do solo 

 
5. Evapotranspiração 

5.1. Evaporação 
5.2. Medição da evaporação 
5.3. Medição da evapotranspiração 
5.4. Estimativa da evapotranspiração 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e aulas práticas por meio de visitas técnicas as estações 
meteorológicas. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

9. Durante o semestre, serão realizadas duas provas parciais escritas e um trabalho 
escrito. O aproveitamento na disciplina será avaliado com base na média artimética 
dessas três notas. 

10. O resultado de avaliações de testes extras aplicados em classe poderão ser 
levados em consideração nas três notas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e pinceis coloridos; 

2. Projetor multimídia; 

3. Visita a uma estação agrometeorológica 

 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Matemática Aplicada 
 Física Aplicada 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
BERGAMASCHI, H. et al. Agrometeorologia aplicada à irrigação, Imprensa 
Universitária da UFRS, 2006. 227p. 
MOTA, F.S. Meteorologia agrícola. São Paulo: Nobel. 1977 
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e 
aplicações. reimpr. Barueri: Manole, 2008. 478p  
 

Complementar 
 
AYOADE, J.O. Introdução à climatologia para os trópicos. – 9ª ed. – Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2003. 332p. 
PEREIRA, A.R.; ANGELOCCI, L.R.; SENTELHAS, P.C. Agrometeorologia: 
fundamentos e aplicações práticas. – Guaíba, RS: Agropecuária, 2002. 478p.  
TUBELIS, A.; NASCIMENTO, F.J.L. Meteorologia descritiva. – São Paulo: Nobel, 1988. 
374p. 
VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. Meteorologia básica e aplicações. Ed. Viçosa, 1991 
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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: Botânica da Caatinga       

Curso: Superior em Agroecologia 

Período: 2011.2 

Carga Horária: 50 horas 40 teóricas / 10 práticas 

Docente Responsável: Frederico Campos Pereira 

 

EMENTA 

Estudar os aspectos taxonômicos, morfológicos, fisiológicos e ecológicos relativos aos 
vegetais do bioma Caatinga. Estudo de algumas famílias botânicas importantes 
pelo uso ecológico e econômico do bioma Caatinga. Noções anatômicas de órgãos 
vegetativos e reprodutivos: aspectos gerais da morfologia de raiz, caule, folhas, flores, 
frutos e sementes. Estudo dos spectos evolutivos dos vegetais e de Taxonomia vegetal. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 
Caracterizar e diferenciar os representantes da vegetação da caatinga com suas 
respectivas estruturas botânicas; entender a importância ecológica e econômica dos 
vegetais nativos do bioma Caatinga. 

Específicos: 
1.  Entender as características morfológicas da caatinga; 
2. Reconhecer os representantes das principais famílias vegetais da caatinga e sua 
fisiologia. 
3. Compreender o processo de formação do bioma Caatinga e a distribuição dos seus 
representantes vegetais; 
4.  Reconhecer e caracterizar as diferentes famílias vegetais que habitam na caatinga; 
5.  Identificar os diferentes grupos vegetais, caracterizando-os; 
6.  Reconhecer a importância desse tipo vegetacional para os habitantes desse Bioma; 
7.  Relacionar as interações ecológicas existentes entre as plantas da caatinga, o meio 
físico e os demais seres vivos existentes nesse ecossistema. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. 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. Estudos morfológicos e sistemáticos dos principais grupos vegetais da caatinga 
 
2. FITOMORFOLOGIA VEGETAL 
2.1. Importância 
2.2. Citologia e as principais organelas celulares 
2.3. Meristemas e tecidos.  
2.4. Estrutura e nomenclatura de folhas  
2.5. Estrutura e nomenclatura de flores 
2.6. Estrutura e nomenclatura de frutos 
2.7. Crescimento e desenvolvimento de plântulas 
2.8. Tecido de condução e secreção 
2.9. Anatomia caule primário e secundário 
2.10. Anatomia de Folha 
2.11. Anatomia da raiz 
 
3. ECOFISIOLOGIA VEGETAL 
3.1. Crescimento, Diferenciação e Morfogênese; 
3.2. Conceito de crescimento, diferenciação, morfogênese e desenvolvimento.  
3.3. Ciclo de desenvolvimento.  
3.4. Medidas de crescimento.  
3.5. Processo global de crescimento e diferenciação a nível celular.  
3.6. Condições necessárias ao crescimento: endógenas e exógenas. 
3.7. Entender as relações hídricas nas células vegetais 
3.8. Conhecer o mecanismo de abertura e fechamento estomático 
3.9. Entender o papel da luz no processo fotossintético 
3.10. Conhecer os principais pigmentos vegetais envolvidos com a fotossíntese 
3.11. Comparar fisiologicamente plantas C3 X C4 X MAC, 
 
4. PRINCIPAIS GRUPOS VEGETAIS DA CAATINGA 
4.1. História e filosofia da Taxonomia Vegetal; 
4.2. Os grandes grupos vegetais da Caatinga: Gymnospermae e Angiospermae; 
4.3 Características básicas e ciclos de vida dos grandes grupos vegetais. 
 
5. GRUPOS VEGETAIS DE INTEREESE ECONÔMICO DA CAATINGA 
5.1. Leguminosas 
5.2. Gramíneas 
5.3. Bromeliáceas 
5.4. Cactáceas 
5.5. Manejo e domesticação de plantas xerófilas 
5.6. Lavouras xerófilas 
 
6. PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA CAATINGA 
6.1. UC’s (Unidades de Conservação) 
6.2. Corredores ecológicos 
6.3. Reservas ecológicas 
6.4. Matas Ciliares de Caatinga 

6.5. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas com espécies da Caatinga 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Aulas expositivas (teóricas) e teórico-práticas; 
2. Aplicação de exercícios; 
3. Seminários. 
4. Aulas práticas de campo e de laboratório 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

1. Prova escrita; 
2. Resolução de exercícios; 
3. Seminários. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco, pincel atômico e apagador; 
2. Datashow; 
3. CDs e DVDs didáticos. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
FERRI, M. G. Botânica – Morfologia interna das plantas (Anatomia). 9ª ed. São Paulo: 
Nobel, 1999, 113p. 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil. 5.ed. Nova Odessa: Harri Lorenzi, v. 1., 2008, 384p. 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil. 5.ed. Nova Odessa: Harri Lorenzi, v. 2., 2008, 384p. 

 
Complementar 

 
BRESINKY, A. et al., Tratado de botânica de Strasburger. 36ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 
2012, 1166p. 
McNEILL, J. (Coord.) et al.. Código Internacional de Nomenclatura Botânica (Código 
de Viena). São Carlos: Rima Editora, 2007, 181p 
NABORS, M.W. Introdução à botânica. São Paulo: Roca, 2012, 646p. 
SOUZA, V.C.; LORENZI, H. Botânica sistemática : guia ilustrado para identificação 
das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 2.ed. 
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008, 704p.  
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3a edição, Porto Alegre: Artmed Editora, 2004. 
719p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 

Curso: Superior em Agroecologia 

Série/Período: 3 

Carga Horária: 50 horas Horas Teórica: 35 horas Horas Prática: 15 horas 

Docente Responsável: Tadeu Macryne Lima Cruz 

 

EMENTA 

Conceitos básicos e etapas de uma pesquisa; Delineamento Inteiramente Casualizado; 
Delineamento em Blocos Casualizados (DBC); Testes de comparação de médias; 
Delineamento em Quadrado Latino (DQL); Experimentos Fatoriais; Regressão Linear 
Simples e Correlação. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 O aluno deverá planejar e conduzir experimentos agroecológicos e interpretar os 
resultados obtidos com os principais delineamentos. 

 
Específicos 

 Habilitar o aluno para a compreensão da metodologia estatística e planejamento de 
pesquisa científica, bem como realizar a análise e interpretação de seus resultados; 

 Fundamentação estatística para o estudo de outras disciplinas. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução 
1.1-Conceitos Básicos 
1.2-Principios Básicos da Experimentação 

1.3-Etapas de uma Pesquisa 

2. Delineamentos Experimentais Simples 

2.1-Delineamentos inteiramente casualizados, em blocos casualizados e em quadrado 
latino: Características; usos; vantagens e desvantagens; fontes de variação e modelo 
estatístico. 
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2.2-Análise Estatística: Análise de variância; teste F; teste de comparação de médias 
entre os tratamentos. 
2.3-Experimentos com esquemas fatoriais 

 
3. Delineamentos Experimentais Complexos 

3.1-Delineamento com parcelas subdivididas: Características; usos; vantagens e 
desvantagens; análise estatística. 
3.2-Experimentos com parcelas perdidas. 
 

4.Análise de Regressão e Correlação Linear 
4.1Regressão e correlação linear simples: Conceitos; usos; modelo estatístico; 
estimação de parâmetros. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; aulas no laboratório com auxilio de software e aulas práticas 
com visualização dos experimentos em campo. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

11. Durante o semestre, serão realizadas duas provas parciais escritas e um trabalho 
escrito.O aproveitamento na disciplina será avaliado com base na média artimética 
dessas três notas. 

12. O resultado de avaliações de testes extras aplicados em classe poderão ser 
levados em consideração nas três notas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e pinceis coloridos; 

2. Projetor multimídia; 

3. Laboratório de Informática 

 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Matemática Aplicada 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação agrícola. 4. ed. Jaboticabal: Funep, 
2006. 237p. 
PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos 
agronômicos e florestais. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309p.(Biblioteca de Ciências 
Agrárias Luiz de Queiroz; nº 11). 
MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. 6ª edição.  São Paulo: Editora 
Saraiva, 2010. 540p. 
 

Complementar 
 
OLIVEIRA, M.A. Probabilidade estatística: um curso introdutório.Brasília: IFB, 2011, 
166p. 
MONTEGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. Estatística aplicada à 
engenharia. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 354p. 
SVIERCOSKI, R. F. Matemática aplicada às ciências agrárias: análise de dados e 
modelos. Viçosa: Editora UFV, 2008. 333p. 
LEVIN, J. Estatística para ciências humanas. 11ª edição. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 458p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Fisiologia Vegetal 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 3º período 

Carga Horária: 50 Horas Teórica: 35  Horas Prática:15 

Docente Responsável: Jeane Medeiros Martins de Araújo 

 

EMENTA 

Introdução à Fisiologia Vegetal; Estrutura e função da célula, dos tecidos e dos órgãos da 
planta; Relações hídricas; Nutrição mineral; Transporte de solutos orgânicos; 
Crescimento, diferenciação e morfogênese; Reguladores do crescimento; Dormência e 
germinação; Mecanismo estomático; Estresse hídrico; Fisiologia de plantas xerófilas; 
Abscisão, maturação e senescência. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 
Compreender e aplicar as bases fisiológicas que regem a produção vegetal.  
 

Específico 
Avaliar os principais processos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento das espécies 
vegetais cultivadas e sua relação com as práticas de manejo 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1ª Unidade 
Introdução à Fisiologia Vegetal; Estrutura e função da célula, dos tecidos e dos órgãos da 
planta; Relações hídricas; Nutrição mineral; Transporte de solutos orgânicos; 
Crescimento, diferenciação e morfogênese 
2ª Unidade 
Reguladores do crescimento; Dormência e germinação; Mecanismo estomático; Estresse 
hídrico; Fisiologia de plantas xerófilas; Abscisão, maturação e senescência. 
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METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 

Serão utilizadas ferramentas direcionadas a um aprendizado amplo, a partir de uma 
abordagem teórica do tema.Trabalho em equipe de acordo com os assuntos abordados, 
com atividades direcionadas, além de aulas em campo e visitas técnicas. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Avaliação Diagnóstica: Contato inicial com a turma para verificação das expectativas, 
dificuldades e potencialidades do grupo. Avaliação Formativa: O processo de avaliação 
será contínuo, ao longo do desenvolvimento de todas as atividades propostas, priorizando 
o aspecto formativo dos acadêmicos. Avaliações somatórias : uma prova (avaliação 
escrita (Peso 10) Relatórios e trabalhos em equipe(Peso 10). A média final será obtida 
com base na média das duas avaliações.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, computador e projetor multimídia para projeção de arquivos, “slides” e 
vídeo. Textos e outros recursos bibliográficos. 

 
 

PRÉ-REQUISITO 

Bioquímica 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
CASTRO, P.R.C.; KLUGE, R.A.; PERES. L.E.P. Manual de Fisiologia Vegetal. São 
Paulo – SP: Editora Agronômica Ceres Ltda., 2005. 650 p. 
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 8ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 830p. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Artmed, Porto Alegre, 2004. 719p. 
 

Complementar 
FERRI, M.G. Fisiologia Vegetal 2.ed. São Paulo: EPU, v. 1, 2010, 362p.  
KERBAUY, G.B.. Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2004. 452p. 
PURVES, W.K.; SADAVA, D.; ORIANS, G.H.; HELLER, H.C. Vida – A Ciência da 
Biologia. Vol. III – Plantas e Animais. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
MARENCO, R.A.;LOPES, N.F. Fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, relações 
hídricas e nutrição mineral. Viçosa: ED UFV, 2009, 486p. 
SOUZA, V.C.; LORENZI, H. Botânica sistemática : guia ilustrado para identificação 
das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 2.ed. 
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008, 704p.  
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Período: 3º período 

Carga Horária: 33 Horas Teórica: 20  Horas Prática:13 

Docente Responsável: Géssica Anastácia Gomes da Costa 

 
 

EMENTA 

Introdução à microbiologia. Citologia microbiana: procariontes e eucariontes. Morfologia, 
fisiologia, genética e taxonomia de microrganismos de importância agrícola. Influência de 
fatores do ambiente sobre a atividade de microorganismos. Fundamentos de ecologia 
microbiana. Isolamento e preparações microscópicas. Meios de cultura para cultivo de 
bactérias e fungos. Processos de tratamentos microbiológicos. Microrganismos fixadores 
de Nitrogênio. Micorrizas. Métodos microbianos utilizados como indicadores de poluição 
de solos. Utilização de microorganismos no controle de insetos e patógenos de plantas. 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 

Geral 

 
 Compreender os principais aspectos biológicos dos microorganismos de 

importância agrícola. 
 

Específicos 

 
 Diferenciar os principais grupos de microorganismos (vírus, bactérias, fungos e 

algas unicelulares) com base em suas características biológicas; 
 Entender as relações ecológicas entre os microorganismos;  
 Manipular com segurança preparações e equipamentos básicos para o estudo 

microbiológico; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Unidade I: 
 
Introdução ao estudo da microbiologia 
 

 Breve histórico sobre a  microbiologia 
 

 Regras básicas para uso e manuseio de material em laboratório de microbiologia 
 

 Procariotos e Eucariotos 
 

 Classificação filogenética dos microorganismos 
 
 
 

Unidade II 
 
Principais grupos de microorganismos   

 Caracteristicas gerais e importância dos fungos 

 Associações simbiontes envolvendo fungos: líquens e micorrizas 

 Caracteristicas gerais  e importância dos “protistas” 

 Caracteristicas gerais e importância das bactérias 

 Genética bacteriana 

 Caracteristicas gerais e importância dos vírus 

Unidade III: 
 

 Preparação de meios de cultura 

 Fundamentos de ecologia microbiana 

 Ciclo de Nitrogênio  

 Influência de fatores do ambiente sobre a atividade de microorganismos 

 Curva normal de crescimento bacteriano 

 Controle de microorganismos: agentes físicos e químicos 

 Antimicrobianos 

 Utilização de microorganismos no controle de insetos e patógenos de plantas. 
 

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 

 Aulas teóricas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais; 

 Discussao de textos;  

 Seminários;  

 Atividades de pesquisa individual ou grupal, elaboração de relatórios, resolução 

de exercícios; 

 Aulas práticas em laboratório didático  
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 O processo de avaliação da aprendizagem será realizado por meio de 

seminários, provas escritas, relatório das aulas práticas e participação dos alunos 

durante as aulas. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

 Recursos audiovisuais: datashow, computador e caixa de som; 

 Quadro, pincel atômico; 

 Material de laboratório: vidraria; lupas e microscópios ópticos; lâminas e 

lamínulas; pinças, lâminas de aço inox; papel absorvente; corantes e reagentes, 

meios de cultura; bico de bunsen e alça de platina; 

 Estufa e autoclave; 

 Jalecos; 

 Técnico em laboratório de biologia 

 
 
 

REFERÊNCIAS 

Básica 
PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R..  Microbiologia- Conceitos e 
aplicações,. 2 ed.  São Paulo: Pearson Makron Books, v.1,  2009, 524p. 
 

PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R..  Microbiologia- Conceitos e 
aplicações, 2 ed.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, v.2, 2010, 517p. 
 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed. 

2005. 

Complementar: 
ALVES, S. B. Controle Microbiano de insetos.  1998.  2 ed. Piracicaba: FEALQ, 1998, 
1163p. 
AZEVEDO, J.L. Fungos - Uma Introdução À Biologia, Bioquímica e Biotecnologia - 2ª 
ed., Caxias do Sul: EDUSC, 2010, 638p. 
FORSYTHE, S.J. Microbiologia e segurança de alimentos. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013, 607p. 
JAY, J.M.  Microbiologia de Alimentos. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005, 711p. 
LACAZ-RUIZ, R. Manual prático de microbiologia básica. São Paulo: EDUSP, 2009, 
136p. 
 
 



                        
 

108 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : QUÍMICA E FÍSICA DO SOLO 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 3º 

Carga Horária: 67 Horas Teórica:47 Horas Prática:20 

Docente Responsável: JANDEILSON ALVES DE ARRUDA 

 

EMENTA 

Fundamentos básicos de química; Composição química da fase sólida mineral; 
Composição química da fase sólida orgânica; Cargas do solo e propriedades químicas; 
Reação do solo; Solos alagados; Solos afetados por sais; Textura do solo e estrutura do 
solo; Densidade de partículas e do solo e porosidade; Consistência do solo ; Água no 
solo; Análise química e física do Solo.  
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Capacitar os estudantes a compreender a composição química, as características e 
propriedades do solo e os fenômenos químicos que nele ocorrem, bem como as 
principais propriedades físicas do solo relacionadas à estrutura e ao comportamento 
da água, fomentando assim o entendimento do sistema solo como meio produtivo de 
grande importância na agroecologia. Além disso, capacitar os mesmos a para 
realização de análises químicas e físicas do solo. 

Específicos 

 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 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; 

 Apresentar os conceitos de textura, estrutura, densidade do solo e porosidade e sua 
importância para solos; 

 Estudar os fatores que controlam a disponibilidade de água para as plantas; 

 Realizar análises químicas e físicas de solo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

UNIDADE 1 – Apresentação da disciplina e o solo como sistema trifásico 
1.1 – Importância dos solos 
1.2 – Sub-ramos da Ciência dos solos 
1.3 - Fases do solo 

UNIDADE 2 – Fundamentos Básicos de Química 
2.1- Modelos atômicos 
2.2 – Elementos químicos e a Tabela periódica  
2.3 – Ligações químicas (iônica, covalente, pontes de hidrogênio, forças de van der Walls).  
2.4 – Química de Coordenação 

UNIDADE 3- Composição química da fase sólida mineral do solo 
3.1 – Composição química da crosta terrestre 
3.2 - Principais classes de minerais 
3.3 - Estrutura e importância dos argilominerais silicatados 

3.3.1 – minerais primários 
3.3.2 – minerais secundários 

3.4 – Óxidos 
UNIDADE 4- Composição química da fase sólida 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- Cargas do solo e propriedades químicas 
5.1- Importância e características dos colóides 
5.2- Origem das cargas elétricas do solo 
5.3- Tipos de cargas do solo 
5.4- PCZ 
5.5- Adsorção iônica 

5.5.1 – Conceito e tipos de adsorção 
5.5.2- Dupla camada difusa 
5.5.3- Capacidade de troca de cátions (CTC)  
5.5.4 - Bases trocáveis.  
5.5.5 – Características químicas ligadas à CTC  
5.5.6 - Adsorção aniônica 

UNIDADE 6- Reação do solo  
6.1-Tipos de acidez 
6.2- Fontes de acidez 
6.3- Efeitos da acidez 
6.4- Modificação do pH do solo pela ação antrópica 

UNIDADE 7- Solos alagados 
7.1- Reações decorrentes do alagamento 
7.2- Efeitos do alagamento 
7.3- Fatores que afetam a redução do solo 

UNIDADE 8- Solos afetados por sais 
8.1- Sais solúveis 
8.2 – Origem dos sais solúveis 
8.3 -Classificação dos solos afetados por sais 

UNIDADE 9 - Textura do solo e estrutura do solo 
9.1 – Textura.  

9.1.1 – Conceito.  
9.1.2 – Classificação.  
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9.2-Estrutura.  
9.2.1 – Conceito.  
9.2.2 – Gênese.  
9.2.3 – Classificação.  
9.2.4 – Degradação e recuperação da estrutura do solo.  

UNIDADE 10 - Densidade de partículas e do solo e porosidade.  
10.1 – Conceito.  
10.2- Importância 
10.3- Fatores que afetam a densidade do solo e a porosidade 

UNIDADE 11 – Consistência do solo.  
11.1 – Conceito.  
11.2 - Adesão/coesão e limites de Atterberg.  

UNIDADE 12- Água no solo.  
12.1 – Energia e potencial de água do solo.  
12.2 – Disponibilidade de água às plantas e armazenamento de água.  

UNIDADE 13- Análise química e física do Solo.  
13.1 – Amostragem do solo  
13.2 – Preparado das amostras para análise  
13.3 – P disponível K e Na trocáveis 
13.4 – Ca, Mg e Al trocáveis 
13.5 – C.O. e H+Al 
13.6 – Análise textural 
13.7 – Outras análises físicas 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

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. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Provas escritas; 
 - Resolução de exercícios e estudos dirigidos; 
- Elaboração de relatórios de aulas práticas individuais, em duplas, e em pequenos 
grupos;  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Apostila; 
3. Data-show; 
4. Laboratório e material de apoio às aulas práticas. 
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PRÉ-REQUISITO 

 Gênese, Morfologia e Classificação do Solo 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

ALBARÈDE, F. Geoquímica: uma introdução. São Paulo: Oficina de Textos. 2011. 
400p. 
 
BAIARD, C.; CANN, M. Química Ambiental. 4.ed. São Paulo: Bookman. 2011. 84p. 
 
BRADY, N.; WEIL, R.R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 3. ed. São 
Paulo: Bookman. 2012, 716p 
 
JONG VAN LIER, Q. Física do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
2010. 298p. 
 
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, Planta, Atmosfera: conceitos, processos e 
aplicações. 2. ed. Barueri: Manole. 2012, 524p 
 
 

 
Complementar 

BERTONI, J. & LOMBARDI NETO, F.. Conservação do Solo 6. ED., Ícone, 2008. 355P. 
 
MILLER JR., G.T. Ciência Ambiental. 11 ed. São Paulo: Cengage Learning. 2013. 592p. 
 
POPP, JH. Geologia Geral. 6.ed. São Paulo: LTC. 2010. 324p. 
 
ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à química ambiental. 2.ed. São 
Paulo: Bookman. 2009. 256p.   
 
VEYRET, Y. Dicionário do meio ambiente. SENAC. 2012, 400p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Relações de Gênero na Agricultura Familiar 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 1º  

Carga Horária: 33h Horas Teórica: 33h Horas Prática: 

Docente Responsável: Cynthia de Lima Campos 

 

EMENTA 

Conceito de gênero e sua emergência no pensamento contemporâneo; Feminismo: teoria 
crítica e movimento social; Mulheres como sujeitos sociais e políticos; Divisão sexual do 
trabalho na agricultura familiar e Pluriatividade; Relações de gênero nos assentamentos 
rurais; Políticas públicas para as mulheres rurais no contexto local e do Mercosul; As 
mulheres no movimento agroecológico brasileiro. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Fomentar o pensamento crítico a respeito das configurações das relações de gênero 
na agricultura familiar  

 

Específicos 

 

 Apresentar e discutir o conceito de gênero e sua emergência no pensamento social; 

 Apresentar a história do feminismo e sua importância como teoria e movimento 
social; 

 Promover um debate em torno de uma nova história das mulheres; 

 Apresentar o histórico do conceito de agricultura familiar; 

 Promover o debate em torno de questões relacionadas às mulheres na Agricultura 
Familiar; 

 Debater a divisão sexual do trabalho na agricultura familiar; 

 Apresentar e promover o debate em torno de estudos de caso relacionados às 
relações de gênero na agricultura familiar. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Gênero 
- Conceito de gênero e sua emergência no pensamento social contemporâneo 
- Relações de gênero 
 

2. Protagonismo das mulheres 
- Feminismo: história, teoria e movimento social 
- História das mulheres 

 
3. Agricultura Familiar 

- Conceito: histórico e critérios para definição 
- Agricultura Familiar na América Latina 
- Mulheres e agricultura familiar 

 
4. Relações de Gênero na Agricultura Familiar 

- Divisão sexual do trabalho 
- Pluriatividade 

 
5. Políticas Públicas para as Mulheres na Agricultura Familiar 

 
6. Estudos de Caso das Relações de Gênero na Agricultura Familiar 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

Recorrer-se-á a aulas teóricas, com leitura prévia sobre o assunto a ser tratado, 
utilização de recursos audiovisuais, debates em sala de aula. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

13. Avaliações escritas individuais, produção de texto (resumo e fichamento) e 
seminários. 
Serão realizadas pelo menos três avaliações, mas também será feita a avaliação 
qualitativa. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Lousa, lápis para lousa, Datashow, computador. 
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PRÉ-REQUISITO 

Sociologia Rural 
Educação e Diversidade 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica: 

 
DEMO, P. Política social, educação e cidadania. 13ª ed. Campinas: Papirus, 2012, 
124p. 
 
REGO, W.L Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania. São Paulo: 
UNESP, 2014, 249p. 
 
SEN, A. Desigualdade Reexaminada. 3. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2012, 301p. 

 
Complementar 
 
RAWLS, J. O direito dos povos. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 259p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: ESPANHOL INSTRUMENTAL (OPTATIVA) 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Período: 3º 

Carga Horária: 50 horas  
 

Docente Responsável: Cristiane de Souza Castro 

 

EMENTA 

Leitura e estratégias de leitura; Processo de produção textual; Estudo de grupos nominais; 

Identificação de ideias principais do texto e de suporte; Distinção entre fatos e opiniões; 

Localização da introdução, desenvolvimento e conclusão do texto; Identificação da função 

do texto e do gênero textual; Cultura hispânica. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral: 

         Capacitar o aluno a apropriar-se da língua espanhola de maneira crítica, estimulando 
sua percepção do idioma pela compreensão de enunciados. Propiciar o aumento do 
repertório vocabular pela leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros. Levar o 
aluno a uma reflexão sobre as relações entre as diferentes culturas e sobre a pluralidade 
de visões de mundo permitidas pela linguagem em seus contextos de uso. Levar o aluno a 
perceber a importância da língua espanhola como ferramenta de sua área profissional. 

Específicos: 

 Identificar gêneros textuais, através do reconhecimento de suas características; 

 Reconhecer elementos próprios à situação de produção de um texto (autoria, 
público-alvo, meio de divulgação, finalidade, local e data de produção), localizando 
informações relativas à situação de produção; 

 Compreender e/ou interpretar ideias/informações veiculadas em textos diversos da 
área de Agroecologia;  

 Reconhecer os tipos de frases/enunciados do texto e identificar o(s) sentido(s) por 
elas veiculado(s); 

 Identificar termos ou expressões que façam referência a termos/ideias 
contextualizados, através da análise de elementos propostos e da escolha 
daquele(s) que se refira(m) aos termos/expressões em questão; 

 Identificar e/ou inferir sentido de expressões/termos contextualizados, através de  
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relações de sentido (sinonímia, antonímia, etc); 

 Reconhecer elementos de ligação e as ideias por eles expressas, relacionando 
elementos de ligação a relações de sentido em contexto específico;  

 Identificar tempos, modos e vozes do verbo em situação, e identificar e/ou inferir 
sentidos de formas verbais contextualizadas, relacionando emprego e uso de 
formas verbais; 

  Mobilizar, reconhecer e aplicar habilidades de leitura e interpretação textual com e 
sem uso de dicionário;   

 Reconhecer e usar estratégias de inferência a partir de cognatos, lay out, aspectos 
tipográficos, diagramação, jargão da área, palavras-chave, skimming e scanning; 

 Identificar os diversos níveis de reconhecimento textual para ler, compreender e 
interpretar textos: tópico, assunto, tema, campo semântico; levantar pontos 
principais do texto; detalhar, predizer, associar, marcar o texto, inferir, analisar, 
identificar, reconhecer; ler gráficos e tabelas; usar dicionário. 

 Conhecer e reconhecer tipologia textual: narração, descrição, dissertação, texto 
técnico, funções retóricas, exemplificação, ilustração, etc. 

 Mobilizar, reconhecer e utilizar recursos linguístico-estruturais: grupos nominais, 
estrutura frasal, verbos auxiliares e modais, tempos verbais, marcadores textuais, 
referências textuais, inferência lexical e textual, conectivos.  

 Trabalhar com repertório vocabular geral e específico da área. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 O que é leitura; 
 Conscientização de estratégias de leitura que são utilizadas em língua materna; 
 Os processos envolvidos na construção de sentido de um texto; 
 Estudo de textos autênticos de gêneros diversos gerais e específicos da área de 

Agroecologia; 
 Estratégias de leitura (observação de elementos tipográficos, informação não-linear e 

distribuição gráfica do texto; ativação do conhecimento prévio, linguístico e textual; 
identificação de cognatos; skimming; scanning; inferência de palavras desconhecidas; 
identificação de elementos de coesão, referentes e marcadores do discurso; 
reconhecimento de elementos importantes; avaliação das condições de produção 
textual); 

 Formação de palavras; 
 Estudo de grupos nominais; 
 Identificação de ideias principais e de suporte; 
 Distinção entre fatos e opiniões; 
 Localização da introdução, desenvolvimento e conclusão do texto; 
 Identificação da função do texto (informar, persuadir, aconselhar, ordenar, instruir, etc); 
 Avaliação do texto lido – posicionamento do leitor diante do fato, ideia ou opinião 

expressa no texto; 
 Utilização eficiente do dicionário convencional e eletrônico; 
 Sumarização do texto lido;  
 Desenvolvimento de glossário técnico e específico da área de Agroecologia. 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas e dialogadas;  
- Construção de glossário técnico da área de Agroecologia; 
- Exercícios individuais, em duplas e em pequenos grupos; 
- Uso de textos autênticos de gêneros diversos; 
- Leitura de revistas especializadas e de textos de fontes diversas; 
- Sites e publicações acadêmicas em espanhol 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

· Resolução de exercícios e elaboração de trabalhos individuais, em duplas e em 
pequenos grupos; leitura e levantamento de vocabulário; organização de glossário técnico; 
provas escritas. 
· Observação do trabalho de sala de aula; aferição do grau de compreensão e de 
aplicação dos tópicos aprendidos, quanto ao reconhecimento e ao uso das estruturas 
gramaticais e do repertório vocabular; emprego das competências e habilidades 
concernentes à disciplina; observação individual dos alunos quanto à pontualidade e à 
qualidade dos trabalhos apresentados; observação individual e de grupo quanto à 
participação em aula e à interação com colegas e professor no que se refere à discussão 
e à resolução dos trabalhos propostos. 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 
1. Quadro branco e pincel; 
2. Apostilas; 

  3. Data-show; 
 4. Sites em língua inglesa de cursos de Agroecologia 

 
 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 
 
MICHAELIS. Dicionário Escolar Espanhol. 1.ed.. São Paulo: Editora Melhoramentos. 
2008. 
 
MILANI, Esther Maria. Gramatica de Espanhol para brasileiros. 2ª ed. Ed. Saraiva. São 
Paulo, 2000. 
 
SIERRA, T.V. Espanhol Instrumental. 3. ED. CURITIBA: Editora IBPEX. 2005 
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COMPLEMENTAR 
 
ALARCOS, E. L. Gramática de la Lengua Española. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1995. 
 
BONNET, T.K.; GABARDO, M.; MATA, R.R.R>. Formación en Español: Lengua y 

cultura. Curitiba: Base Editorial, 2012. 

 
HERNANDEZ, G. Ortografía Básica: ejercicios y actividades de Autoaprendizaje. 10ª 
ed. SGEL S/A, Madrid, 1996. 
 
MELLO, A.;ALVES, A. M. Mucho: Español para brasileños. 1ª ed. Ed. Moderna. São 
Paulo, 2000. 
 
 
SÁNCHEZ, A. et al. Gramática practica de Español para Extranjeros. SGEL S/ª Madrid, 
1996. 
 
 
Artigos em espanhol de autores da área da Agroecologia 
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4º Período 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Agricultura I 

Curso: Agroecologia 

Série/Período:  4 

Carga Horária: 50 h Horas Teórica: 50 h Horas Prática: 0 h 

Docente Responsável: Montesquieu Vieira da Silva 

 

EMENTA 

Sistemas produtivos e sustentabilidade socioeconômica de cereais, legumes e mandioca 
no semiárido. Exigências edafoclimáticas. Cultivares e variedades autóctones com 
potencial produtivo nas condições agroecológicas do semiárido. Preparo e conservação 
do solo. Consorciação de culturas. Manejo da fertilidade do solo. Adubação verde. 
Práticas ecológicas no manejo fitossanitário. Controle biológico de plantas espontâneas. 
Indicadores técnicos e econômicos para produção agroecológica de cereais, legumes e 
mandioca. Planejamento, produção econômica e sustentável, colheita, beneficiamento e 
comercialização de arroz, feijão, mandioca, milho e sorgo. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Apropriar o aluno das técnicas de produção agroecológica das culturas do milho, 
feijão, sorgo e mandioca, bem como de plantas autóctones com importância ou 
potencial socioeconômico local e regional. 

 

Específicos 

 Analisar as técnicas de produção de cultivos tradicionais e autóctones, em uma 
perspectiva de desenvolvimento sustentável; 

 Planejar e orientar as ações referentes ao preparo do solo, semeadura, tratos 
culturais e colheita; 

 Organizar e acompanhar o cultivo agroecológico de espécies vegetais de interesse 
local. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Histórico da Agroecologia 
   1.1 Panorama da agricultura familiar brasileira e seus impactos socioeconômicos 

 
2.Técnicas de cultivo agroecológicas: Adubação verde, compostagem, cobertura    morta. 

 
       3. Cultura do arroz 

3. 1 Origem e Importância 
3.2 Clima e solos 
3.3 Botânica 
3.4 Plantio  
3.5 Adubação  
3.6 Cultivares 
3.7 Irrigação 
3.8 Colheita 
3.9 Armazenamento 
3.10 Pragas e doenças 

 
          4. Cultura do sorgo  

4.1 Origem e Importância 
4.2 Variedades 
4.3  Clima e solos 
4.4 Botânica 
4. 5 Plantio e conservação do solo 
4.6 Adubação  
4.7 Cultivares 
4.8 Irrigação 
4.9.Colheita 
4.10 Armazenamento 
4.11 Pragas e doenças 

   
               5 Cultura do feijão 
  5.1 Importância 
  5.2 Clima e solos 
  5.3 Botânica 
  5.4 Plantio e conservação do solo 
  5.5 Adubação e FBN 
  5.6 Cultivares 
            5.7 Irrigação 
  5.8 Colheita 
  5.9 Armazenamento 
  5.10 Pragas e doenças 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

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

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

  Avaliações teóricas e práticas;  

 Listas de exercícios;  

 Trabalhos de pesquisa,  

 Seminários em grupo  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Datashow, vídeos, quadro branco, pinceis coloridos, textos. 

 

 PRÉ-REQUISITO 

 Fisiologia vegetal 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
   
          6 Cultura da mandioca 

6.1 Origem e Importância 
6.2 Variedades 
6.3 Clima e solos 
6.4 Botânica 
6.5 Plantio e conservação do solo 
6.6 Adubação  
6.7 Cultivares 
6.8 Irrigação 
6.9 Colheita 
6.10 Armazenamento 
6.11 Pragas e doenças 

 
        7. Plantas autóctones como potencial produtivo nas condições agroecológicas do semiárido 
          7.1 Definição 
          7.2 Principais características 
          7.3 Plantas da Caatinga: potencial, principais problemase estratégias para o uso  

sustentável 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Caupi: o feijão do Sertão. 
Brasília: Informação Tecnológica, 2006. 17 p.  
FARIAS, A. R.; ALVES, A. A. C.; ARAÚJO, A. M. A.; MONTARROYOS, A. V. V.; 
BELOTTI, A. C. Aspectos socioeconômicos e agronômicos da mandioca. Cruz das 
Almas: CNPMF, 2006. 817 p. 
RESENDE, et al. A cultura do milho irrigado. Brasília: Embrapa Informação 
Tecnológica, 2003, 317p. 
SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. A cultura do arroz no Brasil. Brasília: 
EMBRAPA, 2006. 1000 p. 
 

complementar 
 

FREIRE, A. B.; SALVIANO, A. A. C.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. Feijão caupi: avanços 
tecnológicos. Brasília: EMBRAPA-CNPAF, 2005. 519 p 
 
HENTZ, A. Práticas agroecológicas: soluções sustentáveis para agricultura familiar 
na região sudeste do Pará. Jundiaí: Paco, 2011, 360p. 
 
MATTOS, P.L.P.; FARIAS, A.R.N.; FERREIRA FILHO, J.R. (Ed.). Mandioca: o produtor 
pergunta, a Embrapa responde. Embrapa Informação Tecnológica, 2006, 176p. 
 
PEREIRA, M.C.N. Cultivo do feijão-caupi no Amazonas (ABC da Agricultura familiar). 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2010, 27p. 
 
PRIMAVESI, A. Agricultura sustentável: manual do produtor rural: maior 
produtividade, maiores lucros, respeito à terra. São Paulo: Nobel, 2011, 142p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Agroecologia Animal ll 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 4º 

Carga Horária: 67 Horas Teórica: 47 Horas Prática: 20 

Docente Responsável: Daniela Batista da Costa 

 

EMENTA 

Essa disciplina começará abordando as principais diferenças entre animais monogástricos 
e ruminantes, seus sistemas digestórios e particularidades na alimentação. Após será 
iniciado estudo sobre a Suinocultura dentro de um sistema agroecológico, abordando o 
Controle de resíduos na suinocultura com fins agroecológicos. Serão vistas as produções 
de Caprinos de corte e de leite para a agricultura familiar, Ovinos no semiárido e 
Bovinocultura de corte e de leite dentro de um sistema agroecológico, como também a 
aplicação de métodos e programas de reprodução animal e melhoramento genético e os 
aspectos importantes na prevenção das principais doenças e inimigos naturais nas 
atividades da suinocultura, caprinocultura, ovinocultura e bovinocultura. 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 Desenvolver o conhecimento sobre a criação agroecológica de animais de grande 
porte, monogástricos e ruminantes.  
 

Específicos 

 Fazer com que os alunos compreendam as principais diferenças entre 
monogástricos e ruminantes. 

 Possibilitar aos alunos conhecimento teórico e prático de técnicas de manejo 
agroecológico na criação de suínos, caprinos, ovinos e bovinos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 
1. Animais monogástricos e Ruminantes 

 Sistema digestório e fisiologia dos animais monogástricos e ruminantes; 

 Alimentação de animais monogástricos e ruminantes; 

 Produção alternativas de alimentos para a região semiárida; 
2. Suinocultura 

 Potencial da suinocultura na agroecologia; 

 Fases de crescimento dos suínos; 

 Manejo dos suínos dentro da agricultura familiar; 

 Anatomia dos suínos; 

 Criação de suíno no sistema siscal; 

 Principais raças de suíno produzidas no Brasil; 

 Manejo dos dejetos dos suínos no Brasil. 
3. Caprinocultura e Ovinocultura 

 Potencial da caprinocultura e ovinocultura na região semiárida; 

 Manejo de caprinos e ovinos na agricultura familiar; 

 Anatomia dos caprinos e ovinos; 

 Produção de caprinos de corte e leite. 

 Manejo de ovinos. 

 Principais raças de caprino e ovino produzidas no Brasil; 
4. Bovinocultura 

 Potencial e problemática da bovinocultura na região semiárida; 

 Manejo de bovinos na agricultura familiar; 

 Anatomia dos bovinos; 

 Produção de bovinos de corte e leite. 

 Manejo de bovinos; 

 Principais raças de bovinos produzidas no Brasil; 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

Como procedimentos de aprendizagem serão utilizados: aulas expositivas e 
dialógicas sobre cada tema com exemplos e problematização dos métodos de manejo 
utilizados na produção animal, leituras dirigidas de artigos e estudos publicados sobre os 
temas em questão e posteriormente grupos de discussão, abordando os temas analisados 
e considerando as opiniões individuais dos alunos; apresentação de filmes e 
documentários que tragam informações relevantes sobre os assuntos em questão e aulas 
práticas que possibilitem aos alunos colocarem em prática o conhecimento teórico 
adquirido em sala de aula. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Para avaliação da aprendizagem serão utilizados provas escritos, participação nas 
discussões das aulas expositivas e nos estudos dirigidos, apresentação de seminários e 
participação nas aulas práticas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para a concretização da aprendizagem será usado data show, quadro negro, caixa de 
som, artigos impressos, artigos online, ônibus para viagens técnicas e/ou aulas práticas. 
 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Bases científicas da agroecologia 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
SELAIVE, A.B.; OSÓRIO, J.C.S. Produção de ovinos no Brasil. 1.ed. São Paulo: 
Roca, 2014, 656p. 
ANDRIGUETO, J.M.. Nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2009, 425p. 
CAMPOS, O.F.; MIRANDA, J.E.C. Gado de Leite: O produtor pergunta, a Embrapa 
responde. Brasília: Embrapa, 2012, 311p. 
CAVALCANTE, A.C.R; WANDER, A.E.; LEITE, E.R. Caprinos e ovinos de corte: o 
produtor pergunta, a embrapa responde.  Brasília: Embrapa Informação Tecnológica,. 
2005, 241p. 
 

Complementar 
 
COTTA, T. Minerais e vitaminas para bovinos, ovinos e caprinos. Viçosa: Aprenda 
Fácil, 2001, 128p. 
CAVALCANTE, A. C.R. et al. Doenças parasitárias de caprinos e ovinos: 
epidemologia e controle. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2009, 603p. 
VAZ, C.M.S.L.. Ovinos: O produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília: 
Embrapa Informação Tecnológica, 2010, 158P. 
SEGANFREDO, M.A. Gestão Ambiental da Suinocultura. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2007, 302p. 
 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Alimentação das criações 
na seca. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica. 2006, 36p. 
 



                        
 

126 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: ECONOMIA SOLIDÁRIA     

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 33 

Docente Responsável: LUÍS AUGUSTO DE MENDONÇA RIBEIRO 

 

EMENTA 

Noções de Capitalismo. Conceitos básicos em Economia. Redes Solidárias, Bases da 
Economia Solidária como forma de fomentar a cultura e as estratégias de economia 
popular e solidária, geração de ocupação e renda. Formas de organização, produção e 
relacionamento social, através da constituição de empreendimentos populares e 
solidários. Certificação e ampliação na participação em mercados com o viés solidário. 
Empreendedorismo. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 
Geral: 

 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de uma consciência social e política 
através da ciência  econômica. Debater conceitos, contextos e práticas de 
Economia Solidária como formas de colaborar para o desenvolvimento sustentável 
da sociedade. Apresentar as formas de organização, produção e relacionamento 
social das redes de economia solidária como proposta alternativa para o mercado 
capitalista. 

 
 

Específico(s): 

 Propiciar entendimento acerca de noções gerais de Economia, permitindo, assim, a 
formação de uma consciência social, política e cidadã dentro da perspectiva 
econômica. 

 Identificar as principais características do sistema capitalista, a fim de viabilizar uma 
visão critica. 

 Entender conceitos relativos a economia solidaria, sua formação e seus sujeitos, 
com especial enfoque na sua contribuição para o desenvolvimento. 

 Apresentar a economia solidaria como uma estratégia que possibilita a inserção 
social, a emancipação e a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos de forma 
sustentável. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1.1 Economia: conceitos introdutórios, tipos de economia, objeto da ciência econômica; Lei 
da demanda e lei da Oferta. Funcionamento do mecanismo de preço. 
1.2 Sistema capitalista: conceitos e características do sistema capitalista. Contexto 
histórico. Estado Liberal e os direitos civis. Estado Social e os direitos sociais. 
Neoliberalismo. Capitalismo e consumismo. Principais críticas do sistema capitalistas. 
1.3 Desenvolvimento sustentável: conceito, desenvolvimento sustentável na Constituição 
Federal de 1988, preâmbulo, princípios fundamentais;  
1.4 Redes de Economia Solidaria:  conceito de economia solidaria, Princípios da 
economia solidaria; Sujeitos da economia solidaria. Empreendimentos Econômicos 
Solidários. Plano Nacional de Economia Solidária. 
1.5 Realização da Primeira Verificação da Aprendizagem. 

2.1 Cooperativismo: Conceito de cooperativismo. Tipos de cooperativas. Princípios das 
cooperativas. História do cooperativismo. Princípios do cooperativismo. Globalização e 
evolução do pensamento cooperativo. 
2.2 Constituição Federal de 1988 e cooperativismo: Importância do cooperativismo na 
Constituição Federal. Princípios constitucionais e sua ligação com o cooperativismo. 
Desenvolvimento econômico e social.   
2.3 Pessoa jurídica: pessoa física e pessoa jurídica. Nascimento da pessoa jurídica. 
Pessoa jurídica de direito publico e direito provado. Tipos de pessoas jurídicas de direito 
privado. 
2.4 Legislação das cooperativas: Código civil e lei das cooperativas. Construção de 
Estatuto e Regimento Interno. Formação de Conselho Administrativo e Fiscal. 
Assembleias gerais. Estrutura organizacional de uma cooperativa. 
2.5 Realização da Segunda Verificação da Aprendizagem. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aula expositiva dialogada; estudo individual e em grupo de textos científicos: 
resumos, comentários; seminários, participação em grupos. 

 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Contínua através de: Provas escritas objetivas/subjetivas e trabalhos 
teóricos/práticos orientados em sala de aula. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis marcador, projetor multimídia e computador. 
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REFERÊNCIAS 

Básica: 
 
MANCE, E.A. Redes de colaboração solidária: aspectos econômico-filosóficos: 
complexidade e libertação. Petrópolis: Vozes, 2002, 363p. 
 
PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. Microeconomia, 8.ed. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2013, 742p. 
 
SINGER, P.  Introdução à economia solidária. São Paulo: Ed. Perseu Abramo, 2002, 
127 p. 
 
VEIGA, J.L. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008. 
 

Complementar: 
ALCÂNTARA, F.H.C. Economia solidária: o dilema da institucionalização. São Paulo: 
Arte & Ciência, 2005, 170p. 
 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Rio de 
Janeiro: Expressão Popular, 2012, 400p. 
 
IANNI, O. Estado e Capitalismo. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2004, 274p. 
 
MANKIW, N.G. Princípios de Microeconomia. 6.ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2013, 484p. 
 
MANKIW, N.G. Princípios de Macroeconomia. São Paulo: Cengage Learning, 2013, 
532p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS. 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 4º 

Carga Horária: 50 Horas Teórica:35 Horas Prática:15 

Docente Responsável: JANDEILSON ALVES DE ARRUDA 

 

EMENTA 

Introdução à Fertilidade do Solo; Leis gerais da fertilidade com ênfase na agroecologia; 
Matéria Orgânica do solo; Acidez do solo e calagem em sistemas Agroecológico; 
Nitrogênio no solo; Fósforo no solo; Potássio no solo; Enxofre e micronutrientes; Diagnose 
foliar e Sintomas de deficiência nutricional; Práticas agroecológicas ligadas à fertilidade do 
solo. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

Capacitar os estudantes a compreender os fatores que afetam a disponibilidade de 
nutrientes essenciais às plantas, corrigir a fertilidade dos solos por meio de práticas 
agroecológicas, identificar deficiência de nutrientes em plantas e definir a melhor estratégia 
para correção das mesmas. 

 

Específicos 

 Apresentar 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 agroecológicas que afetam a disponibilidade de 
nutrientes para as plantas; 

 Apresentar fontes alternativas à fertilização solúvel; 

 Capacitar os estudantes para interpretar análises químicas de solo e recomendar de 
fertilizantes de base agroecológica; 

 Apresentar os principais sintomas de deficiência nutricional e outras técnicas de 
diagnose foliar. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

UNIDADE 1 – Apresentação e Introdução à Fertilidade do Solo 
1.3 – Importância da fertilidade do solo 
1.4 – Histórico da fertilidade do solo e nutrição de plantas 
1.5 - Fertilidade clássica vs. Visão agroecológica 
1.6 - Critérios de essencialidade 
1.7 – 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) 

UNIDADE 3- Matéria 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 

UNIDADE 4- Acidez do solo e calagem em sistemas Agroecológico 
4.1- Acidez do solo 
4.2- Efeito da acidez na disponibilidade de nutrientes 
4.3- Efeitos tóxicos do Al trocável 
4.4- Métodos para determinação da necessidade de calagem 
          5.4.1- Importância e funções do Ca e Mg 
4.5- Recomendação de calagem na visão da agroecologia 

UNIDADE 5- Nitrogênio no solo  
5.1-Importância 
5.2- Ciclo do N 
5.3- Funções e sintomas de deficiências 
5.4- Fixação biológica de N 
5.5- Adubação nitrogenada e alternativas à fertilização solúvel 

UNIDADE 6- Fósforo no solo 
6.1- Importância 
6.2- Ciclo do P 
6.3- Funções, e sintomas de deficiências 
6.4 – Micorrizas: efeito na disponibilidade de P 
6.5 – Adubação fosfatada e alternativas à fertilização solúvel 

UNIDADE 7 – Potássio no solo 
7.1 – Importância 
7.2- Ciclo do K 
7.3- Funções, e sintomas de deficiências 
7.4- Adubação potássica e alternativas à fertilização solúvel; 
7.5- Microrganismos solubilizadores de K. 

UNIDADE 8 – Enxofre e micronutrientes 
8.1 – Importância  
8.2- Enxofre 
8.3- Ferro e Manganês 
8.4- Cobre e Zinco 
8.5- Boro e Molibdênio 
8.6 – Outros mincronutrientes e elementos benéficos 
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UNIDADE 9 – 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 10 – Práticas agroecológicas ligadas à fertilidade do solo 
10.1 – Compostagem  
10.2 – Adubação verde 
10.3- Sistemas agroflorestais 
10.4- Produção de biofertilizantes 
10.5- Outras práticas 

UNIDADE 11 – Práticas.  
11.1 – Amostragem de solo.  
11.2 –Interpretação da análise de solo 
11.3 – Interpretação da análise foliar  

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

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. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

- 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 mesmo.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Apostila; 
3. Data-show; 
4. Laboratório e material de apoio às aulas práticas 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Química e Física do Solo 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
 
MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Editora 
Agronômica Ceres, 2006. 638p.  
 
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico dos solos: A agricultura em regiões tropicais - 7a 
ed. São Paulo: Nobel 1984. 549p 
 
TROEH, F.R.; THOMPSON, L.M. Solos e Fertilidade do Solo. São Paulo: Andrei. 2007. 
718p. 
  
WHITE, R.E. Princípios e práticas da ciência do Solo. 4. ed.São Paulo: Andrei. 2009. 
426p. 
 

 
Complementar 

AQUINO, A.M.; ASSIS, R.L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura 
orgânica sustentável. Embrapa. 2005. 517p. 
 
FRONCHETI, A. Agroecologia: caminho de preservação. Vozes. 2012. 200p. 
 
INÁCIO, C.T.; MILLER, P.R.M. Compostagem: ciência e prática para a gestão dos 
resíduos orgânicos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos. 2009. 156p. 
 
MALAVOLTA, E., PIMENTEL-GOMES, F.; ALCARDE, J.C. Adubos e Adubações. São 
Paulo: Nobel.  2002. 200p.  
 
PEREIRA NETO, J.T. Manual de compostagem: processo de baixo custo. Viçosa: 
UFV. 2007. 81p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HIDRÁULICA APLICADA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Série/Período: 4º 

Carga Horária: 33 H/A Horas Teórica: 25  Horas Prática: 8  

Docente Responsável: Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

 

EMENTA 

Definição, histórico, divisão, simbologia e unidades usuais da Hidráulica. Propriedades 
físicas dos fluidos. Hidrostática. Princípio Pascal, Lei de Stevin, conceitos de pressão. 
Hidrodinâmica, conceitos de vazão, equação da continuidade, teorema de Bernoulli. 
Escoamento em condutos forçados, fórmula Universal, fórmula de Hazen-Williams, perdas 
de carga contínua e localizada. Estações elevatórias. Escoamento a superfície livre. 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Compreender os elementos da hidráulica aplicada à agroecologia. 
 

Específicos 

 

 Definir Hidráulica, conhecer o histórico, simbologias, unidades e divisão;  

 Conhecer as propriedades físicas dos fluidos e importância; 

 Definir hidrostática, conceituar pressão, conhecer os teoremas de hidrostática; 

 Conceituar vazão e aplicar o teorema de Bernoulli; 

 Conhecer e aplicar as fórmulas de Hazen-Williams e de perdas de carga localizadas;  

 Conhecer e conceituar bombas hidráulicas, dimensionar sistemas de bombeamento;  

 Conceituar canais e dimensionar sistemas de distribuição de água através de canais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Introdução a Hidráulica: Definição, histórico, divisão, simbologia, unidades atuais. 
2. Propriedades Físicas dos fluidos 
3. Hidrostática: Definição, Princípio Pascal, Lei de Stevin, conceitos de pressão. 
4. Hidrodinâmica: Conceitos de vazão, equação da continuidade, teorema de 

Bernoulli. 
5. Escoamento em Condutos Forçados: fórmula de Hazen-Williams, perdas de carga 

contínua e localizada. 
6. Estações elevatórias. 
7. Condutos livres 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Aula expositiva dialogada com foco na problematização e aplicabilidade dos 
conceitos; 

 Exercícios de fixação;  

 Aulas práticas. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Avaliação escrita sobre o conteúdo; 

 Trabalho escrito e apresentação oral; 

 Relatório de aula prática. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Projetor de multimídia; 

 Quadro branco; 

 Pincel. 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Nenhum 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
AZEVEDO NETTO, J. M. FERNANDEZ, M. F.; ARAUJO, R.; ITO, A. E. Manual de 
Hidráulica. 8ª Ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998.  
 
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação – princípios e 
métodos. 3ª ed. Viçosa: Ed. UFV, 2009. 355p.  
 
SALASSIER, B.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual Irrigação. 8ª ed. Viçosa: 
Ed. UFV, 2006. 625p.  
 
 

Complementar 
 
MUNSON, B.R. Fundamentos da mecânica dos fluidos. São Paulo: Edgard Blücher, 
2004, 571p. 
MAROUELLI, W. A.; SILVA, W. L.C.; SILVA, H.R. Irrigação por aspersão em 
hortaliças: qualidade da água, aspectos do sistema e método prático de manejo. 2ª 
ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 150 p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Olericultura e Plantas Medicinais 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 4º 

Carga Horária: 67 horas Horas Teóricas: 34 horas Horas Prática: 33 horas 

Docente Responsável: José Lucínio de Oliveira Freire 

 

EMENTA 

Aspectos alimentares, éticos e de sustentabilidade da produção agroecológica/orgânica 
de hortaliças tropicais. Inserção da Olericultura e das Plantas Medicinais no ramo da 
Fitotecnia. Contextualização da olericultura agroecológica nos tipos de exploração 
olerícola. Influências dos fatores edafoclimáticos na produção de hortaliças e plantas 
medicinais na agricultura familiar. Métodos de propagação de hortaliças e plantas 
medicinais. Rotação de culturas e cultivos múltiplos. Agrotecnologia de produção com 
base agroecológica e comercialização das principais olerícolas folhosas, tuberosas e de 
frutos no semiárido nordestino. Conhecimento tradicional do uso das plantas medicinais. 
das populações tradicionais. Noções de aquaponia..   
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Instrumentalizar o público participante de ferramentas para implantação e manejo 
sustentáveis de hortas e hortos medicinais de base agroecológica ou orgânica com 
supedâneo nos fins socioeconômicos da agricultura familiar e comunitária. 

Específicos 

 Perceber a importância socioeconômica e ética da Olericultura de base 
agroecológica no contexto da agricultura sustentável 

 Caracterizar a Olericultura como atividade agrícola de base familiar e comunitária 

 Identificar os fatores edafoclimáticos envolvidos no cultivo de hortaliças no semiárido 
nordestino 

 Reconhecer os métodos de propagação de olerícolas e plantas medicinais 

 Implementar práticas agroecológicas na produção de hortaliças e plantas medicinais 
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 Planejar e instalar uma Horta Educativa e um Horto Medicinal de base agroecológica 
na IFE 

 Perceber a importância dos tratos culturais como aliados à consecução de uma 
produção olerícola sustentável 

 Identificar as principais pragas, doenças e plantas espontâneas que acometem as 
hortaliças  

 Estabelecer e aplicar métodos sustentáveis e ecologicamente corretos no controle 
preventivo de pragas, doenças e plantas espontâneas em hortaliças 

 Identificar a época ideal de colheita de hortaliças diversas 

 Conhecer os fatores sazonais que influem no mercado e na comercialização de 
hortaliças diversas 

 Reconhecer a importância da prática da agricultura orgânica em hortaliças como 
fator preponderante à melhoria do ecossistema e da qualidade de vida dos 
consumidores 

 Utilizar insumos orgânicos produzidos na propriedade na exploração de hortaliças 

 Utilizar as competências da produção de hortaliças folhosas, tuberosas e frutos de 
base agroecológica  

 Reconhecer a importância do cultivo das plantas medicinais como detentora de 
políticas públicas 

 Identificar as principais plantas medicinais a nível local 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Olericultura Geral 
 
1.1. Conceituações 
1.2. Caráter ético da produção agroecológica de hortaliças no seio da agricultura 

familiar 
1.3. Contextualização da Olericultura dentro da Agricultura: Horticultura x Olericultura 
1.4. Características da exploração olerícola 
1.5. Classificação popular, botânica e técnica das hortaliças 
1.6. Tipos de exploração olerícola 

1.6.1. Exploração diversificada 
1.6.2. Exploração especializada 
1.6.3.  Explorações para fins domésticos, recreativos, comunitários ou educativos 

1.7. Fatores edáficos e agroclimáticos influentes na produção de hortaliças 
1.8. Propagação das hortaliças 

1.9.1. Seminal, gâmica ou sexuada 
          1.9.1.1. Importância da muda de qualidade 
          1.9.1.2. Substratos e estruturas para produção de mudas 
          1.9.1.3. Produção de mudas em recipientes individuais e coletivos 

  1.9.2. Agâmica, clonal ou vegetativa 
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Unidade 2: Instalação de uma horta de base agroecológica 
 
2.1. Aspectos gerais 
2.2. Ferramentas e equipamentos utilizados em hortas 
2.3. Localização 
2.4. Canteiros convencionais 

2.4.1. Demarcação e confecção 
2.5.     Canteiros alternativos 
           2.5.1. Canteiros suspensos: tipo jirau, unidades de canteiros com sacos plásticos 
           2.5.2.  Canteiros econômicos  
 
 

Unidade 3: Olericultura Especial 
 
3.1. Tecnologia de produção agroecológica, pós-colheita e comercialização de hortaliças 

da agricultura familiar do semiárido nordestino 
     3.1.1. Alface 
     3.1.2. Abobrinha 
     3.1.3. Alho 
     3.1.4. Batata doce 
     3.1.5. Beterraba 
3.1.6. Cebolinha 
       3.1.7. Cenoura 
       3.1.8. Coentro 
       3.1.9. Couve 
       3.1.10.  Maxixe 
       3.1.11. Pimentão 
       3.1.12.  Quiabo 
       3.1.13. Repolho 
       3.1.14. Tomate 
 
3.2.  Competências de estudo das culturas olerícolas 

 
   3.2.1. Importância socioeconômica para agricultura familiar e comunitária 
   3.2.2. Botânica 
   3.2.3. Variedades convencionais e autóctones (crioulas) 
   3.2.4. Fatores edafoclimáticos 
   3.2.5. Propagação 
   3.2.6. Preparo do solo e plantio 
             3.2.7. Práticas agroecológicas: rotação de culturas, cultivos múltiplos, quebra-

ventos, cobertura morta, compostagem, urina de vaca, vermicompostagem e 
defensivos caseiros 

   3.2.8. Tratos culturais 
             3.2.9. Pragas e doenças 
           3.2.9.1. Tratos fitossanitários 
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  3.2.10. Colheita, rendimento e pós-colheita 
   3.2.11. Mercado e comercialização 
Unidade 4: Plantas Medicinais 
 
4.1. Conhecimento tradicional do uso medicinal das plantas 
4.2. Identificação botânica das plantas medicinais do semiárido 
4.3.  Plantas medicinais nativas 
4.4. Orientações para cultivo caseiro de plantas medicinais 
 
Práticas 
Produção de mudas de hortaliças, húmus e vermicomposto 
Implantação e manejo de horta educativa no IFPB – campus Picuí 
Implantação e manejo de hortas educativas em estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio 
Manejo na horta do Canteiro Cheiro Verde em Nova Floresta, PB 
Manejo da aquaponia didática e minhocário 

 
                  
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

As avaliações serão continuadas: 

Somativa: qualitativa (formativa: participações orais, assiduidade, pontualidade, 
motivação, organização e cooperação) e quantitativa (avaliações escritas, 
apresentações de seminários e relatórios de atividades de campo). 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

1. Data show 

2. Quadro branco e acessórios 

3. Vídeos 

3. Transporte para aulas práticas e visitas técnicas 

5. Laboratório de solos 

6. Instalação física de horta escolar 
7. Estufa para produção de mudas 
8. Insumos agrícolas 
 
 
 



                        
 

140 
 

PRÉ-REQUISITO 

Fisiologia vegetal/Botânica 

 
 
 

Básica 
 
ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral: princípios e técnicas. UFSM: Santa Maria, 2002. 
158p. 
 
FABICHAK, I. Pomar e horta caseiras. Nobel: São Paulo, 2005. 145p. 
 
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção 
e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2010. 402 p. 
 
GUIMARÃES, M. A. Produção de melancia. UFV: Viçosa, 2013. 144p. 
 
SARTÓRIO, M. L.; TRINDADE, C.; RESENDE, P.; MACHADO, J. R. Cultivo orgânico de 
plantas medicinais. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000. 260p. 
 
SILVA, A. G.; LAMEIRA, A. P. N.; AMORIM, A. C. L.; LAMEIRA, C. N.; ALCÂNTARA, D. 
A. Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular. Brasília: 
EMBRAPA, 2008. 264 p. 
 

 
Complementar 

 
BOMBANA, M. C. B.; CZAPSKI, S. Hortas na educação ambiental: na escola, na 
comunidade, em casa. São Paulo: Peirópolis, 2011. 93p. 
 
CARVALHO, A. F. Ervas e temperos: cultivo, processamento, receitas e uso medicinal. 
Aprenda Fácil: Viçosa, 2011. 282p. 
 
GUEDES, I. M. R. Mudanças globais e a produção de hortaliças. EMBRAPA: Brasília, 
2009. 132p. 
 
HENZ, G. P.; ALCÂNTARA, F. A.; RESENDE, F. V. Produção orgânica de hortaliças: o 
produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília: EMBRAPA, 2007. 308p. (Coleção: 500 
perguntas, 500 respostas). 
 
LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2a. ed. 
Plantarum: Nova Odessa, 2008. 544p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 33h 

Docente Responsável: Djair Alves de Melo 

 

EMENTA 

Importância da semente; Produção de sementes; Beneficiamento de sementes; 
Armazenamento de sementes; Análise de sementes. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 

 Capacitar alunos para todo processo de produção de sementes. 
 

Específicos 

 Realizar beneficiamento de sementes; 
 Classificar tipos beneficiamento e armazenamentos de sementes; 
 Avaliar os processos de análises de sementes 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Coleta de sementes em áreas de preservação da caatinga, mostrando em loco a 
importância da produção de sementes nativas e crioulas; 

 Mostrar aos discentes os mais diversos beneficiamentos de sementes no espaço 
do laboratório de sementes; 

 Elaborar e desenvolver com alunos formas de armazenamento de sementes; 
 Realizar testes de quebra de dormência e germinação de sementes pelos 

métodos da RAS no laboratório de sementes 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas de campos na coleta de sementes; 
 Aulas nas áreas de produção vegetal para produção de mudas de sementes nativas; 

Uso do laboratório de sementes para teste de quebra de dormência e avaliação da 
germinação de sementes nativas 
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 Aulas expositivas com diálogos sobre a importância da produção de sementes nativas; 
 Trabalhos individuais; 
 Seminários; 
 Uso de data show  

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação qualitativa; 
 Provas; 
 Seminários  

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Uso de ferramentas como enxada, facões, pá, reagentes químicos, foice, facas, estufas de 
circulação forçada, moinhos, ferro de solda, câmara de germinação, balanças de precisão, 
pHmetro de mesa, lixas e etc. 
 

REFERÊNCIAS 

Básica 

FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. Germinação do básico ao aplicado. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 323 p. 
 
NASCIMENTO, W.M. Hortaliças: tecnologia e produção de sementes. Brasília: 
EMBRAPA Hortaliças, 2011.  
 
MARENO, R.A., LOPES, N.i F. Fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, relações 
hídricas e nutrição mineral. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2009.  
 

Complementar 
ALMEIDA, F.A.O melhoramento vegetal e a produção de sementes na Embrapa : o 
desafio do futuro. Brasília: Embrapa, 1997, 358p. 
GOMES, J.M. Viveiros florestais : propagação sexuada. Viçosa: UFV, 2011, 116p. 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil. 5.ed. Nova Odessa: Harri Lorenzi, v. 1., 2008, 384p. 
MARCOS FILHO, Júlio. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: 
FEALQ, 2005. 495 p.  
VEIGA, J.E. Transgênicos: sementes da discórdia. São Paulo: Editora SENAC, 2007, 
171p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO AMBIENTAL  

Curso: AGROECOLOGIA 

Série/Período: 4º 

Carga Horária: 33 Horas Teórica: 25 Horas Prática: 8  

Docente Responsável: Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

 

EMENTA 

Familiarizar o estudante com os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente-
PNMA. Dessa forma, embasar as estratégias de desenvolvimento sustentável. Neste 
contexto, serão enfatizados os aspectos do Sistema de Gestão Ambiental e Norma ISO 
14001, biotética, impactos ambientais e da relação do turismo com o meio Ambiente. 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Compreender os elementos da gestão ambiental no âmbito da agroecologia 
 

Específicos 

 

 Relacionar os instrumentos da PNMA; 

 Interpretar os conceitos do desenvolvimento sustentável; 

 Apontar os benefícios da implementação de um SGA e da ISO 14.001; 

 Identificar os principais impactos ambientais a nível global e local; 

 Descrever a relação entre o turismo e o meio ambiente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

2. Estudo da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA – Lei nº 6.938 de 31/08/1981 
e seus instrumentos 

3. Etapas e Princípios do Sistema de Gestão Ambiental – SGA: Aplicação das Normas 
ISO 14.000 

4. Agenda 21 
5. Estudos de Impactos Ambientais – EIA/RIMA aplicado à agroecologia 
6. Bioética e sua relação com a agroecologia 
7. Turismo e meio ambiente na agroecologia 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Aula expositiva dialogada com foco na problematização; 

 Seminários temáticos em sala de aula; 

 Discussão dos conteúdos indicados nos estudos dirigidos e leituras indicadas; 

 Visitas técnicas e atividades de campo; 

 Exercícios práticos: aplicação e correção de testes em sala de aula; 

 Palestras com profissionais da área. 
 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Apresentação de seminários; 

 Trabalhos escritos individuais e em grupo; 

 Exercício avaliativo com questões dissertativas/objetivas; 

 Elaboração de relatórios; 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Textos temáticos; 

 Vídeos; 

 Computador; 

 Projetor de multimídia; 

 Quadro branco; 

 Pincel. 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Nenhum 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Referência/Bibliografia Básica 

 
 
MILLER JR, G. T. Ciência Ambiental. 1ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  
 
NEIMAN, Z.; RABINOVICI, A. Turismo e meio ambiente no Brasil. Barueri, SP: 
Manole, 2010. 332 p.  
 
PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. 2ª Ed. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 1245 p.  
 
 

Complementar 
 
 
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 376p.  
 
BRAGA, B. HEPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T. L.; 
SPENCER, M.; PORTO, M. NUCCI, N; JULIANO, N.; EIGER, S. Introdução à 
engenharia ambiental. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  
 
PHILLIPPI JR, A.; PELICIONI, M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. 2ª ed. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 1004p. 
 
RUSCHMANN, D. Turismo e planejamento sustentável – a proteção do meio 
ambiente. 16ª ed. Campinas, SP: Papinus, 2010. 192p.  
 
VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável – o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. 220p.  
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PLANO DE ENSINO – SUPERIOR  

DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Período: 4º 

Carga Horária: 33horas  

Docente Responsável: Jeane Medeiros Martins de Araújo 

 
 
 
 

EMENTA 

Noções gerais de higiene e segurança no trabalho. Principais tipos de riscos existentes. 
Mapa de risco. Equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual e 
normas de utilização. Gestão da segurança e saúde no trabalho. Doenças ocupacionais, 
doenças profissionais e doenças do trabalho. NR 31 – segurança e saúde no trabalho na 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura. 
  
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

A disciplina tem como objetivo principal o desenvolvimento de conceitos e princípios 
fundamentais para evitar e conhecer os riscos de acidentes do trabalho presentes nos 
setores da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. 

Específicos 

A disciplina tem os seguintes objetivos específicos: 
• Saber o que é um Acidente de Trabalho. 
• Conseqüências dos A. T. no País.  
• Ter a noção de Doenças Ocupacionais, Doenças Profissionais e Doenças do 

Trabalho.  
• Saber quais tipos de riscos existem. 
• Como evitar os Acidentes de Trabalho. 

Conhecer as principais normas regulamentadoras do MTE. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1. NOÇÕES GERAIS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO  
• Objetivos. 

• Noções gerais. 

• O que é a segurança e higiene do trabalho. 

• Conceitos. 

• Definição de acidente de trabalho 

• Dados gerais. 

• Noção de perigo e de risco profissional. 

• Princípios gerais da prevenção. 

2. PRINCIPAIS TIPOS DE RISCOS EXISTENTES 

• Riscos ambientais. 

• Riscos físicos. 

• Riscos químicos. 

• Riscos biológicos. 

• Riscos ergonômicos. 

• Riscos mecânicos ou de acidentes. 

• Medidas preventivas. 

3. MAPA DE RISCO 

• O que é. 

• Para que serve. 

• Como elaborar o mapa de risco. 

• Cuidados na elaboração. 

• Tabela de gravidade. 

• Simbologia das cores. 

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E NORMAS DE 

UTILIZAÇÃO 

5. GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

• Introdução. 

• Adoção de boas práticas de gestão. 

• Planejamento da segurança. 

• Segurança desde o projeto. 

•  
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  6. DOENÇAS OCUPACIONAIS, DOENÇAS PROFISSIONAIS E DOENÇAS DO 
TRABALHO  
• Doenças ocupacionais. 

• Doenças profissionais. 

• Doenças do trabalho. 

• Principais doenças ocupacionais.  

• Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR.  

• Lesões por Esforços Repetitivos – LER. 

• Males da coluna. 

• Ergonomia. 

• Ações acidentárias. 

• Cenário nacional. 

• Prevenção. 

7. NR 31 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQÜICULTURA 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas  
Utilização de recursos audiovisuais 

Atividades que incluem: leituras, discussões de textos, pesquisas, trabalhos 
individuais e em grupo, seminários, dinâmicas de grupos 

 
 
 

ALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Serão considerados e analisados nas avaliações, o desempenho coletivo; o desempenho 

individual; a verificação dos exercícios quanto à correção, ordem e clareza e a 

assiduidade, a participação nas aulas e a desenvoltura em seminários 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Textos-base, slides, data show, pincel para quadro branco, amostras de materiais de 
construção. 
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REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

. 

BARSANO, P.R. Equipamentos de segurança. São Paulo: Érica, 2014, 120p. 

 

BARSANO, P.R.; BARSANO, R.P. Segurança do trabalho : guia prático e didático. 
São Paulo: Érica, 2012, 349p. 

 

PAOLESCHI, B. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) : Guia prático 
de Segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 2012, 128p. 

 

COMPLEMENTAR: 

GARCIA, G.F.B. Segurança e Medicina do Trabalho. 4.ed. São Paulo: Método, 2012, 
1097p. 

 

LEAL, P. Descomplicando a segurança do trabalho: ferramentas para o dia a dia. 2. 
Ed. São Paulo: LTr, 2014, 430p 

 

NUNES, F.O. Segurança e saúde no trabalho : esquematizada. 2.ed. Segurança e 
saúde no trabalho: esquematizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014, 227p. 

 

SANTOS JÚNIOR, J.R. NR10: segurança em eletricidade: uma visão prática. São 
Paulo: Érica, 2013, 256p. 

 

TAVARES, J.C. Tópicos de administração aplicada à segurança do trabalho. 11ª ed. 
São Paulo: Editora SENAC, 2012, 166p. 
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5º Período 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Agricultura II 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 5º período 

Carga Horária: 67 Horas Teóricas: 47 Horas Práticas:20 

Docente Responsável: Jeane Medeiros Martins de Araújo 

 

EMENTA 

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: planejamento, 
produção econômica e sustentável, colheita, beneficiamento e comercialização de 
algodão, amendoim, gergelim, mamona, moringa oleífera e sisal. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 Conhecer e compreender as potencialidades dos cultivos oleaginosos para o 
semiárido  

Específicos 

 Entender as práticas de manejo agroecológico dentro da matriz energética 
relacionado ao bioma caatinga 

 Valorizar os cultivos de potencial energético e alimentar, utilizando os recursos de 
forma racional e agregando valor a estes cultivos , através de sua importância sócio 
econômica e ambiental 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 
I Unidade  
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 
II Unidade 
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. 
III Unidade 
Sistemas de produção: planejamento, produção econômica e sustentável, colheita, 
beneficiamento e comercialização de algodão, amendoim, gergelim, mamona, moringa 
oleífera e sisal. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
Serão utilizadas ferramentas direcionadas a um aprendizado amplo, a partir de uma 
abordagem teórica do tema. Trabalho em equipe de acordo com os assuntos abordados, 
com atividades direcionadas, além de aulas em campo e visitas técnicas. 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Avaliação Diagnóstica: Contato inicial com a turma para verificação das expectativas, 
dificuldades e potencialidades do grupo. Avaliação Formativa: O processo de avaliação 
será contínuo, ao longo do desenvolvimento de todas as atividades propostas, priorizando 
o aspecto formativo dos acadêmicos. Avaliações somatórias: uma prova (avaliação escrita 
(Peso 10) Relatórios e trabalhos em equipe (Peso 10). A média final será obtida com base 
na média das duas avaliações. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, computador e projetor multimídia para projeção de arquivos, “slides” e vídeo. 
Textos e outros recursos bibliográficos. 
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BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
BELTRÃO, N.E.M.; OLIVEIRA, M.I.P. Ecofisiologia das culturas de algodão, 
amendoim, gergelim, mamona, pinhão-manso e sisal. Brasília: EMBRAPA, 2011, 
322p. 
BELTRÃO, N.E.M.; ARAÚJO, A.E.. Algodão: o produtor pergunta, a EMBRAPA 
responde. Brasília: Embrapa Tecnologia da Informação, , 2004. 265 p. 
SEVERINO, L.S.; MILANI, M.; BELTRÃO, N.E.M. Mamona : o produtor pergunta, a 
Embrapa responde. Brasília: Embrapa Tecnologia da Informação, 2006, 248p. 
 
 

Complementar 
BELTRÃO, N.E.M.; AZEVEDO, D.M.P. O Agronegócio do algodão no Brasil. 2. Ed. 
Brasília: Embrapa Tecnologia da Informação, 2008, 1309p. 
 
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO ALGODÃO. Cultivo do gergelim. 
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Gergelim/CultivodoGergelim/in
dex.html Acesso 12 abr 2011. 
 
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO ALGODÃO. Cultivo do amendoim. 
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Amendoim/CultivodoAmendoi
m/index.html Acesso 12 abr 2011. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: AGROECOLOGIA ANIMAL III 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 50h 

Docente Responsável: Djair Alves de Melo 

 

EMENTA 

Bioclimatologa animal: Efeito do ambiente sobre a produção e produtividade animal, 
adaptabilidade dos animais ao ambiente de criação, bem-estar animal e comportamento 
de todas as espécies criadas no semiárido e sua importância para a saúde e integridade 
do animal; Nutrição e alimentação de animais de pequenos e grandes portes. 
Forragicultura 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 
semiárido; Utilização de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal na 
alimentação de insetos e animais ruminantes e monogástricos. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 

 Capacitar discentes para a produção de forragem qualidade nutricional e bem-estar 
animal da forma efetiva dentro das condições do semiárido 

 
Específicos 

 Identificar ambientes mais adequados para a adaptabilidade de animais das mais 
diversas raças no ambiente do semiárido; 

 Classificar alimentos forrageiros com potenciais nativos ou cultivados para melhor 
alimentação animal; 

 Selecionar alimentos com potencial nutricional para animais de pequeno e grande 
porte  

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Avaliação de forragem cultivadas e nativas, através de análises bromatólogicas; 
 Visitas áreas que promovam o bem-estar animal e avaliar variáveis fisiológicas e 

ambientais; 
 Produção de forragem na área de produção vegetal da instituição; 
 Visita e avaliações de instalações zootécnicas nas propriedades rurais 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas de campos na formação de área de pastagem; 
 Uso do laboratório de sementes/solos para avaliação MS, MS total, Cinzas; 
 Aulas expositivas com diálogos sobre a importância da produção de forragem de 

qualidade; 
 Trabalhos individuais; 
 Seminários; 
 Uso de data show  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação qualitativa; 
 Provas; 
 Seminários  

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 Uso de ferramentas como enxada, facões, pá, reagentes químicos, foice, facas, 
estufas de circulação forçada, moinhos, ferro de solda, câmara de germinação, 
balanças de precisão, pHmetro de mesa, lixas, microondas e etc. 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 

ANDRIGUETO, J.M.. Nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2009, 425p. 
 
VAZ, C.M.S.L.. Ovinos: O produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2010, 158P. 
 
VILELA, H. Pastagem : seleção de plantas forrageiras, implantação e adubação. 
Viçosa: Aprenda Fácil, 2011, 340p. 
 

Complementar 
ALCÂNTARA, P.B.; BUFARAH, G. Plantas forrageiras : gramíneas & leguminosas. 
São Paulo: Nobel, 2004, 162p. 
 
DEMINICIS, B.B. Leguminosas forrageiras tropicais : características importantes, 
recursos genéticos e causas dos insucessos de pastagens consorciadas. Viçosa: 
Aprenda Fácil, 2009, 167p. 
 FONSECA, D. M.; MARTUSCELLO, J. A. Plantas forrageiras. Viçosa: Editora da UFV, 
2010, 537p. 
SILVA, A. Pragas e doenças de plantas forrageiras. Viçosa: Aprenda Fácil, 2011, 263p. 
SILVA, J.C.P.M..  Manejo de vacas leiteiras de pasto.  São Paulo, Aprenda fácil, 2011. 
SILVA, S.. Plantas forrageiras de A a Z. Viçosa: Aprenda Fácil, 2009, 225p.  
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Fruticultura Tropical 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 5º 

Carga Horária: 67 horas Horas Teóricas: 34horas Horas Práticas: 33 horas 

Docente Responsável: José Lucínio de Oliveira Freire 

 

EMENTA 

Cultivos agroecológicos e sustentáveis de anonáceas, banana, goiaba, mamão, manga e 
maracujazeiro amarelo. Importância socioeconômica para agricultura familiar. Botânica. 
Propagação: seminal e assexuada. Produção de mudas. Aspectos fisiológicos e técnicos 
de enxertia e poda. Exigências edafoclimáticas. Cultivares e variedades autóctones de 
frutíferas com potencial produtivo nas condições agroecológicas do semiárido. Preparo e 
conservação do solo. Consorciação de culturas. Manejo da fertilidade do solo. Adubação 
verde. Práticas ecológicas de manejo fitossanitário. Controle biológico de plantas 
espontâneas. Colheita, pós-colheita e agroindústria familiar de anonáceas, banana, caju, 
goiaba, mamão, manga e maracujá amarelo. Planejamento, produção econômica e 
sustentável de frutíferas da agricultura familiar do semiárido. 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Capacitar os tecnólogos em Agroecologia à implantação e manejo sustentáveis de frutíferas tropicais 
de base agroecológica, dotando-os de instrumentos teórico-práticos, com supedâneo nos fins 
socioeconômicos da agricultura familiar e comunitária. 

 

Específicos 

 Perceber a importância socioeconômica do cultivo de frutíferas tropicais para a agricultura familiar do 
semiárido 

 Identificar, botanicamente, as principais frutíferas tropicais exploradas no semiárido  

 Identificar os fatores edafoclimáticos essenciais ao cultivo de anonáceas, banana, caju, goiaba, 
mamão, manga e maracujá amarelo  

 Reconhecer os métodos de propagação de frutíferas tropicais do semiárido nordestino 

 Reconhecer os aspectos fisiológicos e técnicos envolvidos na enxertia e podas de frutíferas tropicais 

 



                        
 

156 
 

 Orientar práticas de cultivo de anonáceas, banana, caju, goiaba, mamão, manga e maracujá amarelo 
no semiárido 

 Realizar práticas agroecológicas na produção de frutíferas tropicais no semiárido  

 Perceber a importância dos tratos culturais de base agroecológica na condução de anonáceas, 
banana, goiaba, manga e maracujazeiro amarelo  

 Incentivar o uso de insumos orgânicos e alternativos, factíveis de produção na propriedade, na 
exploração de frutíferas tropicais 

 Identificar as principais pragas, doenças e plantas espontâneas que acometem as frutíferas tropicais 
do semiárido 

 Estabelecer e aplicar métodos sustentáveis e ecologicamente corretos no controle preventivo de 
pragas, doenças e plantas espontâneas em anonáceas, banana, caju, goiaba, mamão, manga e 
maracujá amarelo 

 Perceber aspectos fisiológicos envolvidos na colheita e pós-colheita de anonáceas, banana, caju, 
goiaba, mamão, manga e maracujá amarelo 

 Envolver conhecimentos de agroindústria familiar na pós-produção de frutíferas tropicais locais  

 Identificar os nichos de mercado e de comercialização de frutíferas tropicais na região 
Utilizar as competências da produção de anonáceas, banana, caju, goiaba, mamão, manga e 
maracujazeiro amarelo 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Fruticultura Tropical 
 
1.1. Tecnologia de produção agroecológica, pós-colheita, mercado e comercialização de 

frutíferas tropicais exploradas pela agricultura familiar do semiárido nordestino 
     1.1.1. Anonáceas (graviola e pinha) 
     1.1.2. Banana 
     1.1.3. Goiaba 
     1.1.5. Mamão 
     1.1.6. Manga 

     1.1.7. Maracujá amarelo 

1.2.  Competências de estudo das culturas frutíferas 
1.2.1. Importância socioeconômica das frutíferas tropicais para agricultura familiar e 
comunitária 
   1.2.2. Caracterização botânica 
             1.2.3. Métodos de propagação 
             1.2.4. Enxertia e poda 
   1.2.5. Descritores morfofisiológicos, variedades convencionais e autóctones 
(crioulas) 
1.2.6. Exigências edafoclimáticas 
   1.2.7. Preparo do solo, métodos de plantio e plantio 
            1.2.8. Necessidades, adubação e práticas agroecológicas de manejo de frutíferas 
   1.2.9. Tratos culturais 
             1.2.10. Pragas e doenças 
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          1.2.10.1. Fitossanidade agroecológica 
   1.2.11. Colheita, rendimento, pós-colheita e agroindústria de frutíferas tropicais 
   1.2.12. Mercado e comercialização convencional e solidária de frutíferas no 
semiárido 
Práticas 
 
Enxertia de frutíferas 
Poda de fruteiras tropicais 
Produção de mudas de frutíferas tropicais 
Manejo do pomar do IFPB – campus Picuí 
Produção de biofertilizantes, caldas bordalesa e sulfocálcica 
Aplicação de fitoprotetores e fertilizantes orgânicos 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas. Apresentações de seminários temáticos. Aulas práticas e visitas 
técnicas. Atividades de extensão. Videofonia. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

As avaliações serão continuadas: 

 Somativa: qualitativa (formativa: participações orais, assiduidade, 

pontualidade, motivação, organização e cooperação) e quantitativa 

(avaliações escritas, apresentações de seminários, revisões de literatura e 

elaboração de projetos de pesquisa). 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Data show e lousa digital 
2. Quadro branco e acessórios 
3. Vídeos 
3. Transporte para aulas práticas e visitas técnicas 
5. Laboratório de solos 
6. Campos de produção de anonáceas, banana, goiaba, manga e maracujazeiro 
amarelo 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Fertilidade do Solo e Nurição de Plantas/Fisiologia Vegetal 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
MANICA, I. Frutas Nativas, Silvestres e Exóticas 2. Porto Alegre: Cinco Continentes 
Editora, 2002. 541p. 
 
SANTOS-SEREJO, J. A.; DANTAS, J. L. L.; SAMPAIO, C. V.; COELHO, Y. S. 
Fruticultura tropical: espécies regionais e exóticas. Brasília: EMBRAPA, 2009. 509p. 
 
SIMÃO, S. Tratado de Fruticultura. Piracicaba: FEALQ, 1998. 760p. 
 
STEINBERG, E. Maracujá: guia prático para um manejo equilibrado. São Paulo: Nobel, 
2002. 64p. 
 
ZAMBOLIM, L. Manejo integrado. Produção integrada. Fruteiras tropicais. Doenças e 
pragas. Viçosa: UFV, 2003. 587p. 
 

Complementar 
 
CASTRO, P. R.; KLIGER, R. A. Ecofisiologia de fruteiras tropicais. São Paulo: Nobel, 
1998. 111p. 
 
DANTAS, J. L. L.; JUNGHANS, D. T.; LIMA, J. F. Mamão: o produtor pergunta, a 
Embrapa responde. Brasília: EMBRAPA, 2003. 151p. (Coleção: 500 perguntas, 500 
respostas). 
 
MANICA, I.; ICUMA, I. M.; JUNQUEIRA, K. P.; JUNQUEIRA, N. T. V. Pomar doméstico: 
caseiro, familiar. Frutas de primeira qualidade na família 365 dias ao ano. Porto Alegre: 
Cinco Continentes Editora, 2006. 112p. 
 
MANICA, I.; ICUMA, I. M.; MALAVOLTA, E.; RAMOS, V. H. V.; OLIVEIRA JÚNIOR, M. E.; 
CUNHA, M. M.; JUNQUEIRA, N. T. V. Tecnologia, Produção, Agroindústria e 
Exportação Manga. Porto Alegre: Cinco Continentes Editora, 2001, 617p. 
 
MANICA, I.; ICUMA, I. M.; JUNQUEIRA, K. P.; OLIVEIRA, M. A. S.; CUNHA, M. M.; 
OLIVEIRA JÚNIOR, M. E.; JUNQUEIRA, N. T. V.; ALVES, R. T. Frutas Anonáceas. Porto 
Alegre: Cinco Continentes Editora, 2003, 596p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 

Curso: Superior em Agroecologia 

Série/Período: 5 

Carga Horária: 50 horas Horas Teórica:35 horas Horas Prática: 15 horas 

Docente Responsável: Tadeu Macryne Lima Cruz 

 

EMENTA 

Água no solo; relação solo-água-planta-atmosfera; qualidade da água para irrigação e 
salinização do solo; métodos de irrigação; manejo racional da irrigação; drenagem. 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

Capacitar o profissional de Agroecologia a planejar, executar, fiscalizar e operar sistemas 
de irrigação e drenagem, visando beneficiar a produção agrícola, com o mínimo de 
impacto ambiental. 

Específicos 

 Capacitar o aluno a identificar o método e o sistema de irrigação mais adequado para 
uma determinada condição, considerando a quantidade e qualidade de água, o solo 
e a cultura a ser irrigada. 

 Fornecer aos alunos conhecimentos de métodos e equipamentos utilizados em 
irrigação e drenagem, habilitando-os a elaborar projetos de irrigação e drenagem e 
avaliar a eficiência dos mesmos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1- Introdução 
1.1-Importância 
1.2-Histórico 
1.3-Situação atual e perspectivas 

2-Água no solo 
2.1-Determinação da umidade do solo. 
2.2-Disponibilidade de água no solo. 
2.3-Infiltração de água no solo. 
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3. Relação solo-água-planta e atmosfera 

3.1. Determinação da evapotranspiração. 
3.2. Determinação da evapotranspiração de referência. 
3.3. Determinação da evapotranspiração da cutura. 
3.4. Precipitação 
3.5. Época de irrigação e turno de rega 

4. Qualidade de água para irrigação e salinização do solo 
4.1. Análise e amostragem de água para irrigação. 
4.2. Classificação de água para irrigação. 
4.3. Tolerância das plantas quanto à salinidade e toxicidade 
4.4. Salinização do solo 

5. Métodos de irrigação 
5.1. Irrigação por superfície. 
5.2. Irrigação por aspersão. 
5.3. Irrigação localizada (gotejamento e microaspersão) 

6. Manejo racional da irrigação 
6.1. Relação entre produção e disponibilidade de água. 
6.2. Programação de irrigação. 
6.3. Manejo do sistema de irrigação 

7. Drenagem 
7.1. Efeitos da deficiência de drenagem. 
7.2. Movimento de água no solo. 
7.3. Dimensionamento do sistema de drenagem. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; aulas no laboratório de solos e aulas práticas por meio de visitas 
técnicas aos distritos de irrigação. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

14. Durante o semestre, serão realizadas duas provas parciais escritas e um trabalho 
escrito.O aproveitamento na disciplina será avaliado com base na média artimética 
dessas três notas. 

15. O resultado de avaliações de testes extras aplicados em classe e de relatórios 
técnicos poderão ser levados em consideração nas três notas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e pinceis coloridos; 
2. Projetor multimídia; 
3. Laboratório de solos 
4. Viagens aos perímetros irrigados; 
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PRÉ-REQUISITO 

 Agrometeorologia 
 Hidráulica e Hidrologia 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
ALBUQUERQUE, P. E. P.; DURÃES, F. O. M. Uso e manejo de irrigação. Brasília: 
Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 528p. 
BERNARDO, S; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. 8 ed. Viçosa: 
UFV, 2006. 625 p. 
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação: princípios e 
métodos. 3 ed. Viçosa: UFV, 2009. 355p. 
 

Complementar 
 
COSTA, R.H.P.G. Reúso da água : conceitos, teorias e práticas.2. ed. São Paulo: 
Blucher, 2010, 408p. 
FRIZZONE, J. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. Planejamento de irrigação: análise de 
decisão de investimentos (Eds.) Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 
626p. 
MAROUELLI, W.A. SILVA, W.L.C.; SILVA, H.R. Irrigação por aspersão em hortaliças : 
qualidade da água, aspectos do sistema e método prático de manejo. 2.ed. Brasília: 
Embrapa Informação Tecnológica, 2008, 150p. 
REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e 
aplicações. Barueri: Manole, 2004, 478p. 
SOUSA, V. F.; MAROUELLI, W. A.; COELHO, E. F.; PINTO, J. M.; COELHO FILHO, M. A.  
Irrigação e fertirrigação em fruteiras e hortaliças. Brasília: Embrapa Informação 
Tecnológica, 2011. 771p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: LEGISLAÇÃO AGRÁRIA E AMBIENTAL 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 33 

Docente Responsável: LUÍS AUGUSTO DE MENDONÇA RIBEIRO 

 

EMENTA 

A Dimensão Internacional da temática Ambiental ou a internacionalização da questão 
ambiental; Teoria geral do direito ambiental brasileiro; noções de direito ambiental 
brasileiro; Positivação da matéria ambiental no Brasil; Tutela administrativa do Meio 
Ambiente; Tutela penal do ambiente; Tutela civil do meio ambiente; Lei da Agroecologia; 
Introdução ao estudo do direito agrário; Institutos do direito agrário brasileiro; A 
propriedade da terra no Brasil; Política agrária e reforma agrária; Contratos agrários. 
 
 

 Serve como a apresentação do componente curricular. 
 Enunciado sucinto contextualizando e sumariando os conteúdos que constituem o  

componente curricular. 
 A ementa deve ser redigida no formato dissertativo e não como uma lista de títulos. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral: 
Conferir aos alunos noções básicas essenciais do direito brasileiro ambiental e agrário, 
inerentes aa contexto das atividades agroecológicas. Habilitar os alunos para gerenciar e 
desenvolver adequadamente sua atividade profissional prevenindo conflitos e otimizando 
resultados com foco nas repercussões legais de suas ações.  
 

Específico(s): 

 Compreender a origem da proteção ao direito ambiental e os princípios a ele atinentes. 

 Conhecer as principais normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro no que se 
refere à legislação ambiental e agrária. 

 Perceber a interdisciplinaridade entre agroecologia, desenvolvimento sustentável e as 
normas pertinentes ao Direito Ambiental e Agrário. 
Conhecer os instrumentos legais previstos para efetivar as normas ambientais e agrarias.. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1.1 Desenvolvimento sustentável e sua relação com o direito ambiental e agrário: 
Conceitos introdutórios. Desenvolvimento sustentável na Constituição Federal de 1988, 
preâmbulo, princípios fundamentais; Objetivos do direito ambiental e agrário.  
1.2 Princípios do direito ambiental: conceitos e características dos princípios jurídicos. 
Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos 
Interesses Privados. Indisponibilidade do Interesse Público na Proteção do Meio 
Ambiente. Garantia do Desenvolvimento Econômico e Social Ecologicamente Sustentado. 
Função Social e Ambiental da Propriedade. Preservação. Prevenção de Danos e 
Degradações Ambientais. Responsabilização das Condutas e Atividades Lesivas ao Meio 
Ambiente. Respeito à Identidade, Cultura e Interesses das Comunidades Tradicionais e 
Grupos Formadores da Sociedade. Cooperação Internacional em Matéria Ambiental. 
1.3 Internacionalização do direito ambiental: Direitos ambiental enquanto direitos 
humanos. Crise ambiental pós-segunda guerra mundial e preocupação internacional. 
Conferência de Estocolmo em 1972. ECO-92 ou Cúpula da Terra.  RIO+10 ou Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Rio +20.  
1.4 Politica Nacional do Meio Ambiente:  Definição legal de meio ambiente, 
degradação e poluição. Princípios e objetivos específicos da politica nacional do meio 
ambiente. Instrumentos para efetivação dos objetivos. SISNAMA. Licenciamento. 
1.5 Realização da Primeira Verificação da Aprendizagem. 

20 

2.1 Direito agrário: contexto histórico da questão agrária no Brasil. O papel do Estado na 
questão agrária. Reinvindicações sociais ao acesso a terra.  Reforma agrária. 
Desenvolvimento econômico e social.   
2.2 Princípios do direito agrário. Princípio da função social da propriedade. Interesse 
público sobre individual. Proteção a propriedade familiar. Conservação e preservação dos 
recursos naturais. 
2.3 Estatuto da Terra: conceitos introdutórios. Terras públicas e terras particulares. 
Reforma agraria e distribuição da terra. Financiamento da Reforma agrária. Execução e 
Administração da Reforma Agraria. Política de desenvolvimento Rural. Colonização. 
Assistência e Proteção a Economia Rural 
2.4 Contratos agrários: características gerais dos contratos. Particularidades dos contratos 
agrários. Arrendamento rural. Parceria Agropecuária.   
2.5 Lei da agroecologia. 
2.6 Realização da Segunda Verificação da Aprendizagem. 

20 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

Aula expositiva dialogada; estudo individual e em grupo de textos científicos: 
resumos, comentários; seminários, participação em grupos. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Contínua através de: Provas escritas objetivas/subjetivas e trabalhos 
teóricos/práticos orientados em sala de aula. 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro branco, lápis marcador, projetor multimídia e computador. 

 
 

REFERÊNCIAS 

Bibliografia Básica: 
 
BARROS, W.P.. Curso de Direito Agrário, Livraria do Advogado 2012. 
COELHO, J.F.L. Contratos agrários: uma visão neo-agrarista. Curitiba: Juruá, 2011, 
236p. 
MILARÉ, E. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco:doutrina, 
jurisprudência glossário. 7.ed. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2011, 1645p. 
ZIBETTI, D.W. Teoria tridimensional da função da terra no espaço rural. Curitiba: 
Juruá, 2010, 154p. 
 

Bibliografia complementar: 
 
ANTUNES, P.B. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris 2011, 1170p. 
BALBIM, L.I.N; CARVALHO, N.C.B.; LEHFELD,L.S.. Código florestal comentado e 
anotado (artigo por artigo). – 3ª. ed. ver., e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2015, 397p. 
MUKAI, T. Novo Código Florestal. Rio de Janeiro: Florense, 2013, 162p. 
OPITZ, S.C.B. Curso completo de direito agrário. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 448.  
SILVA, O.F. Direito ambiental e ecologia: aspectos filosóficos contemporâneos. 1. 
ed. Barueri: Manole, 2003, 151. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS, DOENÇAS E VEGETAÇÃO 
ESPONTÂNEA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 50 HORAS 

Docente Responsável: LUCIANO PACELLI MEDEIROS DE MACEDO 

 

EMENTA 

A disciplina aborda noções de morfologia de insetos, bactérias, fungos, nematoides e vírus 
de importância agrícola, bem como enfatiza os insetos-praga, os patógenos e as plantas 
espontâneas que afetam economicamente a produção agrícola, objetivando o manejo 
agroecológico e o monitoramento destes organismos por meio de técnicas e métodos 
alternativos de controle. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 

 
 Esclarecer que, através de métodos e práticas alternativas, é possível controlar 

pragas, patógenos e plantas espontâneas, diminuindo, com isso, os impactos 
causados à saúde humana e ao ambiente pelo controle químico convencional, 
apresentando técnicas alternativas, mais eficientes, que estejam ao alcance do 
pequeno produtor. 

 
Específicos 

 
 Oportunizar situações que possibilitem o aprendizado dos conceitos e princípios da 

Fitopatologia, da Entomologia e da Vegetação Espontânea, proporcionando ao 
aluno o conhecimento sobre as inter-relações existentes entre micro-organismos, 
insetos e plantas espontâneas com o ambiente e com as plantas cultivadas; 

 Identificar e conhecer os agentes causais das doenças de plantas, os insetos-praga 
e as plantas espontâneas presentes nos agroecossistemas, bem como os seus 
agentes de controle natural; 

 Propiciar aos alunos o conhecimento e a aplicação dos métodos agroecológicos de 
controle de patógenos, insetos-praga e plantas espontâneas, para que possam 
estabelecer estratégias de monitoramento e controle. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 
Unidade 1 – Introdução à Fitopatologia 
1.1 – Conceitos de Fitopatologia e de doença de planta 
1.2 – História da Fitopatologia 
1.3 – Importância das doenças de plantas  
 
Unidade 2 – Agentes Causais de Doenças de Plantas 
2.1 – Características gerais de fungos fitopatogênicos 
2.2 – Características gerais de bactérias fitopatogênicas  
2.3 – Características gerais de nematoides fitopatogênicos 
2.4 – Características gerais de vírus fitopatogênicos 
2.5 – Outros agentes fitopatogênicos 
2.6 – Agentes abióticos de doenças de plantas 
 
Unidade 3 – Etiologia e Classificação de Patógenos 
3.1 – Conceitos: etiologia, patógeno e patogenicidade 
3.2 – Teste de patogenicidade: Postulados de Koch 
3.3 – Classificação e denominação dos patógenos 
 
Unidade 4 – Ciclo das Relações Patógeno-Hospedeiro 
4.1 – Ciclo de vida do Patógeno: patogênese, saprogênese e dormência 
4.2 – Ciclos primário e secundário 
4.3 – Ciclo das relações patógeno-hospedeiro: fonte de inóculo, disseminação do inóculo, 
inoculação, germinação, penetração, infecção, colonização, reprodução e sobrevivência 
 
Unidade 5 – Sintomatologia e Diagnose de Doenças de Plantas  
5.1 – Conceitos: sintomatologia, sintomas e sinais 
5.2 – Classificação dos sintomas 
5.3 – Sinais 
5.4 – Diagnose das fitodoenças 
 
Unidade 6 – Princípios de Controle de Doenças de Plantas 
6.1 – Exclusão 
6.2 – Erradicação 
6.3 – Proteção 
6.4 – Imunização 
6.5 – Terapia 
6.6 – Regulação 
6.7 – Evasão 
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Unidade 7 – Métodos Agroecológicos de Controle de Doenças de Plantas 
7.1 – Legislativo 
7.2 – Cultural 
7.3 – Físico 
7.4 – Biológico 
7.4 – Genético 
 
Unidade 8 – Introdução à Entomologia 
8.1 – Importância dos insetos 
8.2 – Estudo da cabeça dos insetos 
8.2 – Estudo do tórax dos insetos 
8.3 – Estudo do abdome dos insetos 
8.4 – Anatomia interna dos insetos 
8.5 – Classificação dos insetos 
 
Unidade 9 – Reprodução e Desenvolvimento dos Insetos 
9.1 – Tipos de reprodução 
9.2 – Desenvolvimento embrionário e pós-embrionário 
9.3 – Metamorfose 
9.4 – Tipos de larva e de pupa 
 
Unidade 10 – Ordens de Insetos de Importância Agrícola 
10.1– Ordem Coleoptera 
10.2 – Ordem Lepidoptera 
10.3 – Ordem Hymenoptera 
10.4 – Ordem Hemiptera 
10.5 – Ordem Diptera 
10.6 – Ordem Isoptera 
10.7 – Ordem Orthoptera 
10.8 – Ordem Thysanoptera 
10.9 – Ordem Neuroptera 
10.10 – Ordem Dermaptera 
 
Unidade 11 – Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Manejo Ecológico de Pragas 
(MEP) 
11.1 – Implementação de programas de MIP e MEP 
11.2 – Determinação dos níveis de dano econômico e de controle 
11.3 – Conceitos e tipos de insetos-praga 
11.4 – Amostragem 
 
Unidade 12 – Métodos Agroecológicos de Controle de Insetos-Praga 
12.1 – Legislativo 
12.2 – Mecânico 
12.3 – Cultural 
12.4 – Resistência de plantas 
12.5 – Comportamental 
12.6 – Físico 
12.7 – Biológico 
12.8 – Controle de pragas na agricultura orgânica 
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Unidade 13 – Vegetação Espontânea 
13.1 – Origem, estabelecimento e propagação das plantas espontâneas  
13.2 – Competição 
13.3 – Alelopatia 
 
 

Unidade 14 – Métodos Agroecológicos de Controle da Vegetação Espontânea 
14.1 – Preventivo 
14.2 – Cultural 
14.3 – Mecânico 
14.4 – Físico 
14.5 – Biológico 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

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. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação será realizado de forma integrada ao processo de aprendizagem 
do aluno, sempre relacionado aos objetivos e estratégias do ensino-aprendizagem. Para 
tanto serão considerados os seguintes critérios: 
- Participação nas atividades, considerando-se a iniciativa e a pertinência das 
contribuições dos alunos; 
- Frequência e pontualidade no comparecimento às atividades; 
- Qualidade na elaboração dos trabalhos acadêmicos e aproveitamento na prova escrita. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Sala de audiovisual; 
3. Data-show; 
4. Ônibus para aulas de campo; 
5. Laboratório de Biologia. 
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REFERÊNCIAS 

Básica 

 

AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN FILHO, A. Manual de fitopatologia: 
princípios e conceitos. 4. ed. Piracicaba: Agronômica Ceres, 2011. 704p. v. 1. 
 
AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura 
orgânica sustentável. Brasília: Embrapa, 2005. 517 p. 
 
CAMPANHOLA, C.; BETTIOL, W. Métodos alternativos de controle fitossanitário. 
Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2003. 279 p. 
 
 

Complementar 
CHABOUSSOU, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. São Paulo: Expressão 
Popular, 2006. 320 p.  
 
KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A.; CAMARGO, L.E.A. 
Manual de Fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. v. 2, 4. ed. São Paulo: 
Agronômica Ceres, 2005. 663 p. 
 
PRIMAVESI, A. Agricultura sustentável: manual do produtor rural. São Paulo: Nobel, 
2011. 144 p. 
 
SILVA, A.A. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2007, 367p. 
 
TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N.F. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 809p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Políticas Públicas para a Agricultura Familiar 

Curso: Agroecologia 

Série/Período:  5 

Carga Horária: 50 h Horas Teóricas: 50 h Horas Práticas: 0 h 

Docente Responsável: Montesquieu Vieira da Silva 

 

EMENTA 

Reflexão crítica sobre os modelos de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. 
Desenvolvimento econômico e agricultura. Medidas de política econômica e impactos na 
agricultura. Instrumentos de política agrícola: legislação, política de preços, crédito rural, 
subsídios, programas para a agricultura familiar. Segurança alimentar e reforma agrária. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Discutir as origens, os fundamentos e o funcionamento das políticas públicas para a 
agricultura familiar no Brasil, numa abordagem textual ou discursiva, de modo a 
contribuir para o desenvolvimento de uma consciência cidadã e crítica para a 
compreensão, o acesso e a formulação de políticas públicas para a agricultura 
familiar brasileira. 

Específicos 

 Refletir sobre os modelos de políticas públicas adotados no Brasil 
 

 Compreender a importância das políticas públicas para a agricultura familiar no 
Brasil 

 Conhecer as principais políticas públicas para a agricultura familiar brasileira. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

           1Reflexão crítica sobre os modelos de políticas públicas voltadas para a                    
Agricultura Familiar 

 
             2 Políticas Públicas 

 2.1 Conceito  
  2.2 Legislação 
  2.3 Medidas de política econômica e impactos na agricultura 

 
          3 Agricultura Familiar 
  3.1 Conceito  
  3.2 Legislação 
  3.3 Panorama da agricultura familiar brasileira e seus impactos socioeconômicos 
 

 4 Apresentação das políticas públicas desenvolvidas para a Agricultura Familiar    
Brasileira 
 

 5 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Linhas 
de Crédito) 

  5.1 Custeio 
  5.2 Investimento 
  5.3 Pronaf Agroindústria 
  5.4 Pronaf Agroecologia 
  5.5 Pronaf Eco 
  5.6 Pronaf Floresta 
            5.7 Pronaf Semiárido 
  5.8 Pronaf Mulher 
  5.9 Pronaf Jovem 
  5.10 Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares 
  5.11 Pronaf Cota-Parte 
  5.12 Microcrédito Rural 
  5.13 Pronaf Mais Alimentos 
          6 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 
          7 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
          8 Garantia Safra – GS  
               9 Reforma agrária  
             10 Previdência Social 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

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

 



                        
 

172 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Avaliações teóricas e práticas;  

 Listas de exercícios;  

 Trabalhos de pesquisa,  

 Seminários em grupo  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Datashow, vídeos, quadro branco, pinceis coloridos, textos. 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Sociologia Rural 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil.      

Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015. 624 p. : il. 
LIMA, A.B.; PALAFOX, G.H.M. Estado e políticas públicas em tempos de reformas. 

Campinas: Alinea, 2010, 242p. 
SCHNEIDER, S; SILVA, M.K.; MARQUES, P.E.M. Políticas públicas e participação 

social no Brasil rural. Porto Alegre: UFRGS, 2009, 254p. 
 

Complementar 
 

1. BACHA, C. J. C.; Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2004. 
2. DESER. Agricultura familiar e negociações comerciais. Revista Contexto Rural, ano 1, 

n.2, dezembro 2001. 
3. FAO/INCRA. Perfil da agricultura familiar no Brasil: dossiê estatístico. Brasília: 4. 

FAO/INCRA, Projeto UFT/BRA/036, 1996. 
4. GASQUES, J.; CONCEIÇÃO, J. (orgs.). Transformações da agricultura e políticas 

públicas. Brasília: IPEA, 2001. 
5. Wedekin, I. A política agrícola brasileira em perspectiva. Revista de Política Agrícola, 

ano XIV, edição especial, outubro, 2005. 
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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 

Curso: Superior Tecnólogo em Agroecologia 

Período: 5º 

Carga Horária: 50 horas 40 Teóricas  / 10 práticas 

Docentes Responsáveis: Frederico Campos Pereira 

 

EMENTA 

Ter conhecimento dos conceitos e princípios da biorremediação, estimulando o 
pensamento sistêmico e crítico. Processar informação relativa à regeneração de áreas 
degradadas de forma significativa e pertinente, compreendendo as metodologias e as 
técnicas adequadas de campo e de laboratório. Realização de julgamento/tomada de 
decisão de ações voltadas para degradações no semiárido: Projetar planos de 
recuperação de áreas com espécies nativas na Caatinga. 

 

Objetivos 

Geral 

Visa dotar o estudante do conhecimento indispensável teórico e prático na área da 
reabilitação ambiental, utilizando técnicas de recuperação como ferramentas 
indispensável no restauro ecológico. Priorizar espécies do bioma Caatinga para 
degradações de origem antrópica no Semiárido Brasileiro. 

Específicos 

Visa dotar o estudante do conhecimento indispensável teórico e prático na área da 
reabilitação ambiental, utilizando a fitorremediação como ferramenta indispensável no 
restauro ecológico. Priorizar espécies da caatinga para degradações de origem antrópica 
no semiárido. 
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Conteúdo Programático  

UNIDADE 1 – Apresentação da disciplina e Introdução 
– Sustentabilidade e uso sustentável em agricultura 
- Qualidade do solo 
– Capacidade de uso do solo 
 
UNIDADE 2 - 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 
 
UNIDADE 3- 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  
 
UNIDADE 4- 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 
 
UNIDADE 5- 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 
 
UNIDADE 6- Reabilitação ambiental, utilizando a fitorremediação como ferramenta indispensável 
no restauro ecológico 
6.1- Princípios da biorremediação, estimulando o pensamento sistêmico e crítico. 
6.2- Julgamento/tomada de decisão de ações voltadas para degradações no semiárido. 
6.3 – Trabalho de campo e de laboratório visando contribuir para a implementação de técnicas 
de análise de risco e de fitorremediação. 
6.4 – Elaboração de Projetos e planos de fitorremediação em áreas degradadas nos diversos 
biomas em especial utilizando espécies da Caatinga. 
6.5 – Fitorremediação e estudos de casos, adaptando-os ás condições do semiárido. 
6.6 – Vivência e manuseio de mudas nativas em viveiro e em campo. 
6.7 – Propagação vegetativa de espécies nativas – Técnicas aplicadas. 
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Metodologia de Ensino 

- 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. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- 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; 
 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
1. Aulas em horário extra. 
2. Atendimento individual em horário extra (Apoio ao Aluno). 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Apostila; 
3. Data-show; 
4. Laboratório e material de apoio às aulas práticas. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
ANDRADE, J. C .M, TAVARES, S. R. L. e MAHLER, C. F. Fitorremediação: o uso de 
plantas na melhoria da qualidade ambiental. Oficina de Textos: São Paulo, 2007. 
 
BRADY, N.C. Elementos da natureza e propriedade dos solos. Porto Alegre: 
Bookman, 2013, 686p.  
 
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 7ª Ed., Icone Editora, 2010. 
355p. 

Complementar 
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. 340 p. 11 
exemplares 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil. 5.ed. Nova Odessa: Harri Lorenzi, v. 1., 2008, 384p. 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas nativas do Brasil. 5.ed. Nova Odessa: Harri Lorenzi, v. 2., 2008, 384p. 
PRIMAVESI, A. O manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 2. 
ed. São Paulo: Nobel, 2002. 549p.  
PRUSKI, F. F. Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da 
erosão hídrica – 2° Ed. Viçosa: editora UFV, 2009. 279p. 
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6º Período 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Beneficiamento e processamento de produtos 
animais 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 6º 

Carga Horária: 50 Horas Teórica: 35 Horas Prática: 15 

Docente Responsável: Daniela Batista da Costa 

 

EMENTA 

Processamento animal através das boas de fabricação com abate dentro dos princípios 

do bem-estar animal, cortes comerciais para as carnes de ovinos e caprinos, cortes 

comerciais para a carne suína, cortes comerciais para a carne bovina, cortes comerciais 

de aves, beneficiamento e processamento de pescado, processamento de embutidos, 

elaboração de produtos à base de leite, manteiga, bebida láctea, métodos de seleção e 

classificação de ovos, fabricação de ovo em pó através do Spray Dryer, elaboração de 

ovos em composta, métodos e técnicas para o curtimento de peles ovinas, caprinas e 

bovinas, produtos de origem apícolas: mel, pólen, geléia real e a própolis, classificação, 

processamento e beneficiamente de mel e pólen, própolis, Classificação, processamento 

e beneficiamento de mel e pólen, própolis e geléia real de abelhas Apis, Classificação, 

processamento e beneficiamento de mel de abelhas melíponas. 

 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Apresentar técnicas e métodos de beneficiamento e processamento de produtos 
originados dos animais criados no semiárido, agregando valor ao produto e gerando 
uma renda alternativa para a agricultura familiar. 

Específicos 

 Fazer com que os alunos compreendam as principais diferenças entre 
monogástricos e ruminantes. 

 Possibilitar aos alunos conhecimento teórico e prático de técnicas de manejo 
agroecológico na criação de suínos, caprinos, ovinos e bovinos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade 1: Boas práticas de fabricação e processamento; 

Unidade 2: Abate dentro dos princípios do bem-estar animal 

Unidade 3: Cortes comerciais para as carnes de ovinos e caprinos 

Unidade 4: Cortes comerciais para a carne suína;  

Unidade 5: Cortes comerciais para a carne bovina; 

Unidade 6: Cortes comerciais de aves; 

Unidade 7: Beneficiamento e processamento de pescado; 

Unidade 8: Processamento de embutidos; 

Unidade 9: Elaboração de produtos à base de leite caprino e bovino; 

9.1: Iogurtes, queijo, coalhada, doce de leite, manteiga, bebida láctea... 

Unidade 10: Métodos de seleção e classificação de ovos; 

Unidade 11: Fabricação de ovo em pó através do Spray Dryer; 

Unidade 12: Elaboração de ovos em compota 

Unidade 13: Métodos e técnicas para o curtimento de peles ovinas, caprinas e 

bovinas; 

Unidade 14: Produtos de origem apícolas: mel, pólen, geléia real e a própolis;  

Unidade 15: Classificação, processamento e beneficiamento de mel e pólen, própolis e 
geléia real de abelhas Apis 

Unidade 16: Classificação, processamento e beneficiamento de mel de abelhas 
melíponas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Aulas expositivas 

 Aulas em Laboratórios 

 Visitas a campo 

 Aulas práticas de manejo aplicado. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência as 
aulas e entrega de atividades; realização de trabalhos de pesquisa; relatório de aulas 
prática; realização de seminários; testes e prova escrita. 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 

2. Sala de audiovisual; 

3. Data-show; 

4. Ônibus para aulas de campo; 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Agroecologia Animal l e Agroecologia Animal ll 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 
BERTOLINO, M.T.. Gerenciamento da qualidade da indústria alimentícia. Porto 
Alegre: Artmed, 2010, 320p. 
GAVA, A, J., SILVA. C.A.B., FARIAS.J.R.G., Tecnologia de Alimentos: princípios e 
aplicações. São Paulo: Nobel, 2008, 512p. 
EVANGELISTA, J. Tecnonologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 1999, 652p. 

 
Complementar 

 
CONWAY, G. Produção de alimentos no século XXI: biotecnologia e meio ambiente. 
São Paulo: Estação Liberdade,  2003, 375p. 
GONÇALVES, A.A.  Tecnologia de pescado: ciência, tecnologia, inovação e 
legislação. São Paulo: Atheneu, 2011, 608p. 
RAIGORODSKY, B.. Embutidos: da sobrevivência a gastronomia. São Paulo: CENAC, 
2011, 152. 
ROSENTHAL, A..  Tecnologia de alimentos e inovação: tendências e perspectivas. 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica 2008, 193p. 
ZUIN, L.F.S. Produção de alimentos tradicionais: extensão rural. Aparecida: Ideias & 
Letras, 2008, 215p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE 
PRODUTOS VEGETAIS 

Curso: AGROECOLOGIA 

Série/Período:6º 

Carga Horária: 50 Horas Teórica:35 Horas Prática:15 

Docente Responsável: Jandeilson Alves de Arruda 

 

EMENTA 

Estudo do beneficiamento e processamento dos vegetais: Cuidados na pós-colheita, 
qualidade da matéria-prima, higienização de vegetais, microrganismos patogênicos e 
deteriorantes de produtos vegetais. Tecnologia do processamento dos diversos produtos 
de origem vegetal. Armazenagem e conservação. Estudo das embalagens, rotulagem e 
comercialização. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Capacitar o futuro profissional a perceber a importância do beneficiamento e 
processamento na agregação de valor dos produtos vegetais no semiárido. 

Específicos 

 Apresentar aos alunos técnicas de processamento e conservação de alimentos; 

 Capacitar os discentes para processar alimentos de origem vegetal; 

 Realizar práticas e processamento de alimentos; 

 Apresentar aos alunos técnicas de conservação e embalagem de alimentos; 

 Refletir sobre o papel agregador de valor realizado pelo processamento de alimentos 
no semiárido. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade 1: Introdução ao estudo do beneficiamento e processamento de alimentos; 
1.1: Agregação de valor; 
1.2: Oferta contínua de alimentos 
1:3: Produtos “in natura” vs produtos processados 

Unidade 2: Qualidade da matéria prima  
2.1: Colheita e ponto de maturação 
2.2: Transporte e Armazenamento 

Unidade 3: Cuidados pós-colheita 
Unidade 4: Higienização de vegetais  

4.1: Técnicas de higienização 
4.2: equipamentos utlizados 
4.3: Produtos 

Unidade 5: Tecnologia do processamento dos diversos produtos de origem vegetal 
5.1: Processamento mínimo 

5.2: Doces 
5.3: Polpas e suco concentrado 
5.4: Compotas 
5.5: Geléias 
5.6: Picles 

Unidade 6: Armazenamento e conservação 
Unidade 7: Estudo das embalagens 

7.1: Tipos de Embalagens 
7.2: Vantagens e desvantagens 

Unidade 8: Rotulagem e comercialização  

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas 

Aulas em Laboratórios 

Visitas Técnicas 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Para efeito de avaliação será considerada a assiduidade e pontualidade na frequência as 
aulas e entrega de atividades; realização de trabalhos de pesquisa; relatório de aulas 
prática; realização de seminários; testes e prova escrita.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Laboratório de Processamento de alimentos; 
3. projeto multimídia; 
4. Ônibus para visitas; 
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PRÉ-REQUISITO 

AG I/OPMED/FRUTI 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
GAVA, A, J., SILVA. C.A.B., FARIAS.J.R.G., Tecnologia de Alimentos: princípios e 
aplicações. São Paulo: Nobel, 2008, 512p. 
 
OETTERER, M.; REGINATO-d’acre. M.A.B., FILLET SPOTP. M.H. Fundamentos da 
Ciência e Tecnologia de Allimentos. Barueri: editora Manole, 2006, 612p. 
 
 FELLOWS, P.J. Tecnologia do Processamento de Alimentos: princípios e pratica. 
2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, 602p. 
 

Complementar 
 

CONWAY, G. Produção de alimentos no século XXI: biotecnologia e meio ambiente. 
São Paulo: Estação Liberdade,  2003, 375p. 
 
EVANGELISTA, J. Tecnonologia de alimentos. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 1999, 652p. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Conservas caseiras de 
frutas (ABC da agricultura familiar). Brasília: Embrapa Tecnologia da Informação, 2006, 
54p. 
 
ROSENTHAL, A..  Tecnologia de alimentos e inovação: tendências e perspectivas. 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica 2008, 193p. 
 
SOUZA, L. S. ET AL. Processamento e utilização da mandioca. Cruz das Almas: 
Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2005, 547p. 
 
ZUIN, L.F.S. Produção de alimentos tradicionais: extensão rural. Aparecida: Ideias & 
Letras, 2008, 215p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Comunicação e Métodos Participativos na 
Extensão Rural 

Curso: Agroecologia 

Carga Horária: 50 h Horas Teórica: 50 h Horas Prática: 0 h 

Docente Responsável: Montesquieu Vieira da Silva 

 

EMENTA 

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

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Conhecer e aplicar adequadamente as metodologias participativas utilizadas no 
processo de comunicação e extensão rural. 

 

Específicos 

 Realizar diagnósticos participativos com agricultores familiares; 

 Planejar e orientar ações com vistas à introdução, geração e construção do 
conhecimento necessário às comunidades rurais; 

 Utilizar ferramentas participativas visando o desenvolvimento sustentável das 
comunidades rurais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

           1 Conceito e abordagem histórica da Extensão Rural no Brasil 
 2 Agroecologia e Extensão Rural 
 3 Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER 
           4 Criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER 
 
 5 PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO NA EXTENSÃO RURAL 
    5.1 A teoria de conhecimento de Jean Piaget  
    5.2 A influência de Piaget na concepção pedagógica construtivista  
    5.3 A teoria piagetiana aplicada à prática pedagógica do extensionista 
  5.4 Método pedagógico de Paulo Freire       
             5.5 O método de educação de Paulo Freire aplicado à prática extensionista                      
             5.6 A didática de “aprender a aprender”- Pedro Demo     
              5.7 A  didática de “aprender a aprender” aplicada à ação Extensionista 
    5.8 O processo da comunicação – Princípios básicos 
 
 6 METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA EXTENSÃO RURAL 
   6.1 Introdução 
   6.2 Conceitos 
   6.3 Classificação dos métodos 
   6.3.1 Contato  
   6.3.2 Visita 
   6.3.3 Entrevista 
   6.3.4 Técnicas de dinamização de grupo/tempestade de ideias 
             6.3.5 Mesa redonda ou grupo de trabalho 
             6.3.6 Philips 66 ou fracionamento 
             6.3.7 Painel 
   6.3.8 Painel integrado 
   6.3.9 Workshop 
   6.3.10 Rodada de negócios 
   6.3.11 Dramatização ou simulação 
   6.3.12 Grupo de verbalização/observação/avaliação 
   6.3.13 Simpósio 
   6.3.14 Seminário 
             6.3.15 Publicação educativa  
             6.3.16 Carta circular 
             6.3.17 Jornal em extensão rural 
   6.3.18 Rádio em extensão rural 
   6.3.19 Vídeo em extensão rural 
   6.3.20 Reunião com informação – RI 
             6.3.21 Reunião com demonstração – RD  
             6.3.22 Excursão 
   6.3.23 Dia de campo  
             6.3.24 Curso 
             6.3.25 Torneio leiteiro  
   6.3.26 Convenção do encontro 
   6.3.27 Unidade de demonstração 
             6.3.28 Unidade de observação 
    6.3.29 Demonstração de resultados 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Planejamento participativo; Aulas teóricas e 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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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

  Avaliações teóricas e práticas;  

 Listas de exercícios;  

 Trabalhos de pesquisa,  

 Seminários em grupo  
 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Datashow, vídeos, quadro branco, pinceis coloridos, textos, transporte. 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Sociologia Rural 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 12ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
ROCHA, F. E. de C.; PADILHA, G. de C. Agricultura familiar: dinâmica de grupo 
aplicada às organizações de produtores rurais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2004. 
170 p. il. 
THEODORO, S. H.; DUARTE, L. G.; VIANA, J. N. (orgs.). Agroecologia: um novo 
caminho para a extensão rural. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 236 p. 
 

 
referência / bibliografia complementar  

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 50ª. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2011. 253 p. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 143 p. 
RUAS, E. D.; BRANDÃO, I. M. de M.; CARVALHO, M. A. T.; SOARES, M. H. P.; MATIAS,  
TAVARES, E. D. Da agricultura moderna à agroecologica: análise da sustentabilidade 
de sistemas agrícolas familiares. Fortaleza: BNB, Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2009. 
245 p. 
PAIVA, V. História da educação popular no Brasil: Educação popular e educação de 
adultos. 6ª. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 527 p. 
ZUIN, L. F. S.; ZUIN, P. B. Produção de alimentos tradiocionais: extensão rural. 
Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2008. 219 p. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : LEGISLAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS 
PRODUTOS DE BASE ECOLÓGICA 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período:  

Carga Horária:33 Horas Teórica: 33 Horas Prática: 

Docente Responsável: Luís Augusto de Mendonça Ribeiro 

 

EMENTA 

Sistemas de certificação de produtos agrícolas. Legislação vigente no Brasil para produtos 
orgânicos e agroecológicos. Certificação participativa. Certificação formal  
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 
Demonstrar ao aluno a importância de uma legislação para certificação de produtos 
agroecológicos, bem como, aprender o funcionamento dos mecanismos de controle 
existentes para a garantia da qualidade orgânica.  

Específico 
 Compreender a origem e importância da legislação de produtos orgânicos no Brasil 
Conhecer o sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica e sua importância 
no desenvolvimento sustentável. Apreender as exigências legais necessárias para 
produção e comercialização de produtos orgânicos Observar às legislações internacionais 
concernentes a importação de produtos orgânicos 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1.1 Direitos básicos do consumidor: conceitos introdutórios, direito a informação, direito a 
garantia da qualidade orgânica, responsabilidade do vendedor/produtor. 1.2 
Desenvolvimento sustentável e produtos orgânicos: conceitos e características do 
desenvolvimento sustentável. Constituição Federal de 1988 e desenvolvimento 
sustentável. Relevância da produção orgânica para o desenvolvimento. Marco legal da 
regulamentação da produção orgânica no Brasil: lei 10.831/03. 
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Legislações relativas à produção orgânica: importância da legislação. Conceitos 
introdutórios. Sistema orgânico de produção agropecuária. Princípios da produção 
orgânica. Regras gerais da produção orgânica. Regras gerais da comercialização da 
produção orgânica. Regras sobre a informação da qualidade orgânica 1.4 Mecanismos de 
controle: Responsabilidades das partes. Controle social na venda direta sem certificação. 
Sistema brasileiro de avaliação da conformidade orgânica. 1.5 Realização da Primeira 
Verificação da Aprendizagem 
2.1 Certificação por auditoria: Funcionamento da Certificação por auditoria. 
Credenciamento das certificadoras. 2.2 Certificação participativa: Funcionamento dos 
Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica. Credenciamento dos 
Organismos Participativo de Avaliação de Conformidade. Princípios constitucionais e sua 
ligação com o cooperativismo. Desenvolvimento econômico e social. 
2.3 Fiscalização do Sistema Orgânico de Produção: Competência. Atribuições dos 
agentes fiscalizadores. Medidas de Fiscalização. Proibições legais no sistema de 
produção. 2.4 Penalidades: Penalidades Administrativas. Penalidades aplicáveis aos 
organismos de Avaliação da Conformidade. Penalidades aplicáveis aos produtores, 
transportadores e comerciantes. Procedimento Administrativo. 2.5 Realização da Segunda 
Verificação da Aprendizagem. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; estudo individual e em grupo de textos científicos: resumos, 
comentários; seminários, participação em grupos. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Contínua através de: Provas escritas objetivas/subjetivas e trabalhos teóricos/práticos 
orientados em sala de aula. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco, lápis marcador, projetor multimídia e computador. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Manejo Ecológico de Pragas, Doenças e Vegetação Espontânea 
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BIBLIOGRAFIA 

Referência/Bibliografia Básica 
AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura 
orgânica sustentável. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2005. 517p. 
PENTEADO, S.R. Cultivo orgânico de tomate. Viçosa: Aprenda fácil, 2004, 214p. 
PENTEADO, S.R. Fruticultura orgânica: formação e condução. Viçosa: Aprenda fácil, 
2010, 309p. 

referência / bibliografia complementar 
Lei Nº 10.831 de 23 de Dezembro de 2003, disponível em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Legi
slacao/Na cional/Lei_n_010_831_de_23-12-2003.pdf. Acessado em 01 de dezembro de 
2015 Decreto Nº 06.323 de 27 de Dezembro de 2007, disponível em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Legi
slacao/Na cional/Decreto_n_06_323_de_27-12-2007.pdf. Acessado em 01 de dezembro 
de 2015. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS 

Curso: AGROECOLOGIA 

Série/ Período: 6º 

Carga  Horária: 33 Horas Teórica: 25 Horas Prática:15 

Docente Responsável: Fransciso Roberto de Sousa Marques 

 

EMENTA 

Estudo da legislação, normas, importância, aspectos econômicos e qualitativos de 
produções de mudas nativas. Espécies nativas do bioma Caatinga. Tipos e construção de 
viveiros para produção de mudas; tipos e preparação de substratos para produção de 
mudas; tipos e tamanhos de recipientes; formas de propagação de mudas e produção de 
mudas de algumas espécies do bioma caatinga. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Formar profissionais capazes conhecer, planejar, aplicar, analisar, compreender e 
monitorar, dentro das normas contidas na lei, decreto e instruções normativas os 
princípios e conceitos da produção de mudas de espécies nativas. 

Específicos 

              

 Conhecer a lei 10.711/2003 e decreto 5153 de julho 2004 que tratam do sistema 
nacional de sementes e mudas (SNSM); contendo artigos e normativas do MAPA 
sobre a produção de mudas nativas da Caatinga; 

 Conceituar, identificar tipos e construir viveiros para produção de mudas; 

 Identificar e preparar os vários tipos de substrato para produção de mudas; 

 Identificar os diversos tipos de recipientes utilizados na produção de mudas; 

 Conhecer os vários tipos de propagação de mudas 

 Conhecer as principais substâncias utilizadas na propagação vegetativa de mudas. 

 Conhecer as formas e tipos de propagação de mudas de algumas espécies nativas 
da caatinga. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

       Unidade 1. Conceituação e discussão da lei 10.711/2003 e decreto 5153 de julho 
2004 e Instruções Normativas que tratam do sistema nacional de sementes e mudas 
(SNSM). 

Unidade 2 Conceituação, tipos e construção de viveiros para produção de mudas 
Unidade 3 Conceituação, tipos e formação de substrato para produção de mudas 
Unidade 4 Conceituação, caracterização de recipientes para produção de mudas 
Unidade5-Conceituação  e tipos de propagação de mudas 
Unidade6- Conceituação e tipos de substâncias indutoras de enraizamento utilizadas 
na produção de mudas 
No final desse modulo o aluno deverá conhecer e definir o processo de 
beneficiamento e suas etapas. 
Unidade 7- Conceitos e formas de produção de mudas nativas 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

AULAS TEÓRICAS 

O conteúdo será ministrado através de aulas teóricas e práticas, utilizando-se recursos 
audiovisuais e computacionais, quadro, discussões de trabalhos científicos em sala, 
revisão de literatura. 
Aulas expositivas dialogadas com uso de quadro e slides em PowerPoint,  discussão dos 
conteúdos e uso de exercícios em sala para fixação de conteúdo. 

Serão aplicados trabalhos individuais em sala de aula, consolidando depois em grupo e 
finalmente consolidando numa apresentação única em  seminários. 

 Os conteúdos de ensino serão tratados de modo contextualizado, aproveitando 
sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, 
estimulando a autonomia intelectual e a capacidade de continuar aprendendo; 
Promover continuamente a interação, não apenas entre as disciplinas nucleadas 
nas áreas de conhecimento da formação básica, mas entre as próprias áreas e 
entre estas e as da formação profissional; Inserir atividades demandadas pelo 
alunado: eventos, seminários, desafios, problemas situacionais, projetos de 
intervenção e entre outros; 

 
AULAS PRÁTICAS 

 Aulas de campo com visitas técnicas a viveiros de produção de mudas, práticas de 
preparação de substrato, enchimento de recipientes e produção de espécies nativas da 
caatinga.  

 Desenvolver práticas interdisciplinares e integradoras em nível de conhecimentos e de 
oportunidade de contatos com as situações reais de vida e de trabalho; Viabilizar 
atividades de extensão, de campo e visitas técnicas sob a óptica das várias disciplinas. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 
 Relatórios de algumas atividades práticas e aulas de campo; 
 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 
 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 
 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

Serão realizadas três avaliações escritas descritivas e/ou objetivas. Cada avaliação 
terá peso 100,0. A média final será o resultado da média aritmética das três 
avaliações. Terá direito a avaliação final o discente que obtiver media igual ou 
superior a 4,0 e inferior a 7,0, além de no  mínimo 75% de frequência. 

A avaliação final constara de uma avaliação, após o encerramento do período letivo, 
abrangendo todo o conteúdo programático ministrado.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

As aulas serão ministradas fazendo-se uso de recursos multimídia, quadro, visitas técnicas, 
aulas de campo em outras Instituições, aulas praticas no campus do IFPB.  

 

PRÉ-REQUISITO 

 FISVEG/BOTC/SEM  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
LORENZI, H a. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. 4ª ed. Nova Odessa: Harri Lorenzi, v.1, 2008. 384p. 
GOMES, J. M.; PAIVA, H. N.; Viveiros florestais: [propagação sexuada]. 3.ed.- Viçosa: 
UFV, 2011. 116p. 
RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H. de F. Mata Ciliares: Conservação e 
Recuperação. Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2001. 

Complementar 
CARVALHO, P. E. R. Espécies florestais brasileiras: recomendações silviculturais, 
potencialidades e uso da madeira. Colombo: EMBRAPA-SPI, 1994. 640 p. 
DAVIDE, A. C., SILVA, E. A. A.(orgs) Produção de sementes e mudas de espécies 
florestais. Lavras: Ed.UFLA, 2008. 175 p. 
MAIA, G. N. Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades. 1. ed. São Paulo: D & Z 
Computação Gráfica e Editora, 2004. 413 p. 
PASQUAL, M.; CHALFUN, N. N. J.; RAMOS, J. D.; VALE, M. R. do; SILVA, C. R. R. e. 
Fruticultura comercial: propagação de plantas frutíferas. Lavras: UFLA/FAEPE, 2001. 137 p. 
SAMPAIO, E. V. S. B. et al. (Ed.). Espécies da flora nordestina de importância 
econômica potencial. Recife: APNE, 2005. 331 p. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR : Relações Humanas no Trabalho 

Curso: Agroeologia 

Série/Período: 6º 

Carga Horária: 33hs Horas Teórica: 33 Horas Prática: 

Docente Responsável: Aniuska Almeida Nepomuceno Fontinelli 

 

EMENTA 

 

Abordagem das relações interpessoais nas organizações, abrangendo tópicos de 
organizações, comunicações e dinâmicas interpessoais. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Oportunizar ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades gerenciais que 
são exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo para administradores. 

Específicos 

 Conhecer os fatores determinantes do eficiente desempenho gerencial em um mundo globalizado. 

 Conhecer o caráter multi-determinado da gestão organizacional e a importância de conhecimentos 
multi-disciplinares. 

 Compreender a natureza, a importância e os diferentes estilos de liderança organizacional. 

 Saber agir em condições de incerteza. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Evolução dos modelos gerenciais 
Novos paradigmas da gerência 
Comunicando e Motivando equipes 
Administração do tempo 
Reuniões eficazes. 
Novas tendências na Liderança 
Os papéis de liderança gerencial 
Poder e Conflito 
Tomada de decisão e Negociação 
Estrutura Organizacional e Cultura Organizacional 
Mudança e Desenvolvimento Organizacional 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas e dialogadas, dinâmicas de grupo, trabalhos coletivos, estudos de casos, 
debates, vídeos, e produção escrita. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Participação - nas discussões dos assuntos ministrados, nas dinâmicas e jogos 
empresariais. 
Freqüência - pontualidade nas aulas, nos trabalhos e nas aulas. 
Apresentações temáticas de grupo - mini-seminários. 
Produção escrita - prova do conteúdo programático, relatório das dinâmicas, vídeos e 
jogos apresentados. 
Estudos de Caso - tomada de decisão do gerente em diversas situações 

3.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Com o avanço das novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC), os recursos 
na área do ensino se tornaram valiosos, principalmente do ponto de vista do trabalho do 
professor e do aluno, não só em sala de aula, mas como fonte de pesquisa. Ao planejar, o 
professor deverá levar em conta as reais condições dos alunos, os recursos disponíveis 
pelo aluno e na instituição de ensino, a fim de organizar situações didáticas em que 
possam utilizar as novas tecnologias, como: datashow, transparências coloridas, 
hipertextos, bibliotecas virtuais, Internet, E-mail, sites, teleconferências, vídeos e outros. 
Por exemplo: 

 O alcance das competências pretendidas será facilitada por meio dos 
seguintes recursos didáticos: (...) 

 Físicos, humanos e materiais. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 579p. 
CHIAVENATO, I. Administração para não administradores: a gestão de negócios ao 
alcance de todos. 2. Ed. Barueri: Manole, 2011, 320p. 
DUTRA, J.S. Gestão de pessoas : modelo, processos, tendências e perspectivas. 
São Paulo: Atlas, 2012, 209p. 
 

COMPLEMENTAR 
• DRUCKER, PETER. DESAFIOS GERENCIAIS PARA O SÉCULO XXI. SÃO PAULO: PIONEIRA, 
1999. 
• DRUCKER, PETER. O GERENTE EFICAZ. RIO DE JANEIRO: LTC, 1999. 
• CHANLAT, JEAN-FRANÇOIS (COORD). O INDIVÍDUO NAS ORGANIZAÇÕES. SÃO PAULO: 
ATLAS, 1996. 
• KANAANE, ROBERTO. COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES. SÃO PAULO: 
ATLAS, 1999. 
• STONER, JAMES; FREEMAN, EDWARD. ADMINISTRAÇÃO. 5.ED.RIO DE JANEIRO: LTC, 
1999. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA CAATINGA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 33h 

Docente Responsável: Djair Alves de Melo 

 

EMENTA 

Percepção da importância da integração de sistemas que possam preservar e produzir de 
forma sustentável na região semiárida. Aproveitamento e viabilidade de espécies nativas 
como parte integrante de um sistema produtivo com respostas econômicas e ecológicas 
positivas. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 

 Compreender a importância e viabilidade da integração dos sistemas para a 
sustentabilidade do semiárido. 

Específicos 

 Identificas os sistemas de integração lavoura-floresta; 
 Classificar os sistemas agroflorestais;  
 Esquematizar sistemas florestal para as características do semiárido 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
 Formas de coleta e aferição de plantas nativas com o intuito da produção de 

mudas nativas; 
 Visitas em áreas da caatinga para identificação das plantas nativas; 
 Produção de quintais florestais; 
 Elaborar e desenvolver com alunos formas de armazenamento de sementes; 
 Realizar testes de quebra de dormência e germinação de sementes pelos 

métodos da RAS no laboratório de sementes 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas de campos na formação para coleta e identificação de plantas nativas; 
 Uso do laboratório de sementes/solos para quebra de dormência de sementes e 

produção de mudas; 
 Aulas expositivas com diálogos sobre a importância da produção de forragem de 

qualidade; 
 Trabalhos individuais; 
 Seminários; 
 Uso de data show  

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação qualitativa; 
 Provas; 
 Seminários  

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 Uso de ferramentas como enxada, facões, pá, reagentes químicos, foice, facas, estufas de 

circulação forçada, moinhos, ferro de solda, câmara de germinação, balanças de precisão, 

pHmetro de mesa, lixas, microondas e etc. 
 

REFERÊNCIAS 

Básica 

GOMES, José Mauro; PAIVA, Haroldo Nogueira. Viveiros Florestais: propagação 
sexuada. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2011.  
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 
arbóreas do Brasil. 5.  ed Nova Odessa, São Paulo: Instituto Plantarum, 2008. v. 1. 
CARVALHO, Paulo Ernani. Espécies arbóreas brasileiras. Colombo, PR: Embrapa 
Floresta, 2003. v.1., 1.039 p. 
 

Complementar 
CARVALHO, Paulo Ernani. Espécies arbóreas brasileiras. Embrapa Informação 
Tecnológica; Colombo, PR: Embrapa Floresta, 2006. v. 2, 627 p. 
CARVALHO, Paulo Ernani. Espécies arbóreas brasileiras. Embrapa Informação 
Tecnológica; Colombo, PR: Embrapa Floresta, 2008. v. 3. 593 p. 
RODRIGUES, A. C. G.; BARROS, N. F.; RODRIGUES, E. F. et al. Sistemas 
agroflorestais: bases científicas para o desenvolvimento sustentável. Campos dos 
Goyracazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense, 2006. 365 p.  
VILCAHUAMÁM, L. J. M.; RIBASKI, J.; MACHADO, A. M. B. Sistemas agroflorestais e 
desenvolvimento com proteção ambiental: práticas e tecnologias desenvolvidas. 
Colombo: Embrapa Florestas, 2006. 214 p.  
MORAN, E F.; OSTROM, E. Ecossistemas florestais: interação homem-
ambiente.1.ed. São Paulo: CENAC, 2009, 544p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

Curso: AGROECOLOGIA 

Série/Período: 6º 

Carga Horária: 33  Horas Teórica: 25 Horas Prática: 8 

Docente Responsável: Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

 

EMENTA 

Ciclo hidrológico. Bacias hidrográficas. Balanço Hídrico. Caracterização das Bacias    
Hidrográficas e dos Processos Hidrológicos. Aspectos conceituais do gerenciamento de 
recursos hídricos Monitoramento Quantitativo e Qualitativo de Recursos Hídricos.  
Alocação de Recursos Hídricos. Outorga e Cobrança de Recursos Hídricos.  Mudanças 
Climáticas e Recursos Hídricos. Águas subterrâneas.  
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Compreender os elementos da hidrologia e gestão de recursos hídricos. 

Específicos 

 Interpretar os conceitos básicos aplicados à Hidrologia; 

 Identificar elementos e características hidrológicas em bacias hidrográficas; 

 Identificar as variáveis hidrometeorológicas e sua importância nos sistemas de 
gestão de recursos hídricos; 

 Inteirar-se da legislação e dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Hidrologia: elementos do ciclo hidrológico, bacias hidrográficas, balanço hídrico. 
Bacia Hidrográfica: Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Manejo de bacias 
hidrográficas 
Variáveis hidrometeorológicas e seu monitoramento 
Gestão de recursos hídricos: Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997) e 
seus instrumentos; Planos de Recursos Hídricos; Sistemas de informações em RH; 
Enquadramento dos corpos d´água segundo seus usos preponderantes (Resolução 
CONAMA 357/2005); Outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Alocação de 
água. 
Mudanças climáticas e recursos hídricos 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Aula expositiva dialogada com foco na problematização; 

 Seminários temáticos em sala de aula; 

 Discussão dos conteúdos indicados nos estudos dirigidos e leituras indicadas; 

 Visitas técnicas e atividades de campo; 

 Palestras com profissionais da área. 
 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Apresentação de seminários; 

 Trabalhos escritos individuais e em grupo; 

 Exercício avaliativo com questões dissertativas/objetivas; 

 Elaboração de relatórios; 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Textos temáticos; 

 Vídeos; 

 Computador; 

 Projetor de multimídia; 

 Quadro branco; 

 Pincel. 
 
 
 
 
 

PRÉ-REQUISITO 

 Hidráulica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

199 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Referência/Bibliografia Básica 

 
MILLER JR, G. T. Ciência Ambiental. 1ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  
 
REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISIO, J. G. Águas doces no Brasil – capital 
ecológico, uso e conservação. 3ª ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2006. 748p.  
 
GHEYI, H. R.; PAZ, V. P. S.; MEDEIROS, S. S.; GALVÃO, C. O. Recursos Hídricos e 
Regiões Áridas e Semiáridas – estudos e aplicações. Campina Grande, PB: Instituto 
Nacional do Semiárido, 2011. 258p.  
 

referência / bibliografia complementar 
 
BRANCOS, S.M. Água: origem, uso e preservação. São Paulo: Moderna, 2003, 96p. 
 
MANCUSO, P. C.; SANTOS, H. F. Reúso de Água. Barueri, SP: Manole, 2003. 579p. 
 
MEDEIROS, S. S.; GHEYI, H. R.; GALVÃO, C. O.; PAZ, V. P. S. Recursos Hídricos e 
Regiões Áridas e Semiáridas. Campina Grande, PB: Instituto Nacional do Semiárido, 
2011. 440p.  
 
ROCHA, A. P. T.; ABREU, B. S.; FURTADO, D. A.; BARACUHY, J. G. V.; FERNANDES 
NETO, S. Manejo ecológico integrado de bacias hidrográficas no semiárido 
brasileiro – Volume 1. Campina Grande: EPGRAF, 2011. 332p.  
 
ROCHA, A. P. T.; ABREU, B. S.; FURTADO, D. A.; BARACUHY, J. G. V.; SANTOS, R. 
T.; FERNANDES NETO, S. Manejo ecológico integrado de bacias hidrográficas no 
semiárido brasileiro – Volume 2. Campina Grande: EPGRAF, 2012. 511p.  
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: VIVÊNCIAS EM AGROECOLOGIA 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: 50 Horas Teórica: 10 Horas Prática: 40 

Docente Responsável: Francisco Roberto de Sousa Marques 

 

EMENTA 

Campos de atuação de profissionais da Agroecologia; interação entre saberes empírico e 
científico em comunidades rurais; o papel dos agricultores experimentadores; 
experiências agroecológicas e em transição no Semiárido; visitas de intercâmbio a 
propriedades rurais e instituições de pesquisa que apliquem o enfoque agroecológico em 
seus sistemas de produção. 

 

OBJETIVO 

Geral 

 Possibilitar aos discentes visualizar campos de atuação profissional e compartilhar 
com agricultores e agricultoras experiências ligadas à agroecologia. 

Específicos 

 

 Apresentar diversos campos de atuação do profissional em agroecologia 

 Debater entre saber empírico e científico criando uma nova concepção de 
conhecimento; 

 Apresentar diferentes experiências no semiárido; 

 Conhecer diferentes experiências realizadas por agricultores experimentadores; 

 Realizar visitas de intercâmbio. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 – Campos de atuação de profissionais da Agroecologia 
 
UNIDADE 2- Interação entre saberes empíricos e científicos em comunidades rurais; 
2.1 – O saber científico 
2.1.1 – Conhecimento Acadêmico 
2.1.3 – Experimentação agrícola clássica 
2.1.3 – Tecnologias Acadêmicas 
2.2 – O saberes empíricos 
2.3 – Crenças, crendices e tradição 
2.4 – Conhecimentos dos agricultores 
 
UNIDADE 3- O Papel dos Agricultores Experimentadores 
3.1- Experimentação agrícola alternativa 
 
UNIDADE 4- Experiências agroecológicas e em transição no semiárido 
4.1- ASPTa 
4.2 – PATAC 
4.3 – Outras Experiências  
 
UNIDADE 5- Visitas de intercâmbio a propriedades rurais e instituições de pesquisa que 
apliquem o enfoque agroecológico em seus sistemas de produção 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

- Aulas expositivas (com uso do quadro branco e data show) e dialogadas em sala de 
aula;  
- Pesquisa bibliográfica sobre temas específicos; 
- Visitas de intercâmbio 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Provas escritas; 
 - Seminários; 
- Elaboração de relatórios de visitas de intercâmbio práticas individuais, em duplas, e em 
pequenos grupos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Apostila; 
3. Data-show; 
4. Ônibus para visitas de intercâmbio 
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PRÉ-REQUISITO 

 BCA  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Rio de 
Janeiro: Expressão Popular, 2012, 400p. 
AQUINO, A.M.; ASSIS, R.L. Agroecologia - princípios e técnicas para uma agricultura 
orgânica sustentável. Embrapa – Brasília, DF. 2005. 
ARAÚJO, A.E.; SANTOS, F.N (ORGS). Intervivênvia Universitária: Uma experiência de 
educação contextualizada. João Pessoa: Editora universitária UFPB. 2011. 210 p. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CAPORAL, F.R.; PAULUS, G. COSTABEBER, J.A. Agroecologia: uma ciência do campo 
da complexidade. Brasília:2009, 111p. disponível em:< 
http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/teses/Agroecologiaumacienciadocampodacom
plexidade.pdf>. 
LOOVELOCK, J. A vingança de Gaia. Trad. Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Intrínseca, 
2006. 159p 
ROCHA, F.E.C. Agricultura familiar : dinâmica de grupo aplicada às organizações de 
produtores rurais. Planaltina: Embrapa Cerrados,2008, 170p. 
THEODORO, S.H. et al. Agroecologia : um novo caminho para a extensão rural. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2009, 234p. 
THOMÉ, L; NEVES, M.F. Agricultura integrada : inserindo pequenos produtores de 
maneira sustentável em modernas cadeias produtivas. São Paulo: Atlas, 2010, 149p.  

 

 
 
 

http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/teses/Agroecologiaumacienciadocampodacomplexidade.pdf
http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/teses/Agroecologiaumacienciadocampodacomplexidade.pdf
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

Curso: AGROECOLOGIA 

Carga Horária: : 33 HORAS 

Docente Responsável: Cristiane de Souza Castro 

 

EMENTA 

Conhecendo a surdez, o surdo e sua linguagem. Legislação Específica. Características 
das Línguas de Sinais. Parâmetros da Língua de Sinais. 
 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 
Geral 

 Desenvolver, no aluno, a capacidade de compreensão da importância da língua 
brasileira de sinais para os surdos, nos aspectos comunicacionais e para sua 
inserção social. 

Específicos 

Ao final do curso o aluno será capaz de:  

 Conhecer os aspectos intrínsecos da educação e da identidade da pessoa surda e 
as especificidades metodológicas de ensino para surdos; 

 Explicar como se constitui e como funciona a linguagem de sinais; 

 Estudar as regras gramaticais da LIBRAS e sua utilização, bem como as 
regionalidades existentes no Brasil; 

 Identificar palavras usadas com frequência no cotidiano; 

 Reconhecer a importância, utilização e organização gramatical da LIBRAS nos 
processos educacionais de surdos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

UNIDADE 1- Conhecendo a surdez, o surdo e sua linguagem 

1.1- História das línguas de sinais; 
1.2- As línguas de sinais como instrumento de comunicação e ensino; 
1.3- A língua de sinais na constituição da identidade e cultura surdas; 
1.4- Considerações sobre a língua portuguesa escrita 

 

UNIDADE 2- Legislação Específica 

2.1- Lei nº 10.436 de 24/04/2002 
2.2- Decreto nº 5.626 de 22/12/2005 

UNIDADE 3- Características das Línguas de Sinais 

3.1- Línguas de Sinais e Orais- aspectos comuns; 
3.2- Morfemas lexicais e gramaticais; 
3.3- Aspecto verbal 
3.4- Itens lexicais para tempo e marca de tempo; 
3.5- Quantidade e Intensidade; 
3.6- Classificadores 

 

UNIDADE 4- Parâmetros da Língua de Sinais 

4.1- A Datilologia (alfabeto manual) e as configurações de mãos -CM 
4.2- Orientação Espacial; 
4.3- A soletração rítmica; 

4.4- Formação dos sinais e sua contextualização; 
4.5- Tipos de frases na LIBRAS; 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas expositivas e dialogadas. 

 Atividades individuais e em grupo  
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Seminários; 
Leitura e discussão de textos 
Simulação de diálogos em Libras e outros que porventura o docente achar conveniente no 
decorrer do curso , 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
2. Sala de audiovisual; 
3. Data-show; 
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REFERÊNCIAS 

Básica 

 
SOARES, M. A. L. A educação do surdo no Brasil. 2. ed.  Campinas: Editora Autores 

Associados, 2005. 

 

DANESI, M. C. O admirável mundo dos surdos. Porto Alegre: Editora EDIPURCS, 2007. 

 

SANTANA, A. P. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. São 

Paulo: Editora Plexus, 2007. 

Complementar 
 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileiras. 3. ed.  São Paulo: Editora EDUSP, 2005. v. 1. 
 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileiras. 3. ed.  São Paulo: Editora EDUSP, 2005, v.2  
GESSER, A. Libras? Que língua é essa? Crenças, preconceitos em torno da língua de 
sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
 
HONORA, M. et al. Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. Lajeado: Ciranda 

Cultural, 2009, 352p. 

 

KARNOPP, L.; QUADROS, R. L. Língua brasileira de sinais: estudos linguísticos. Porto 

Alegre: Editora ArtMED, 2004. 

 

PEREIRA, M.C. C.et al. Libras - conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson, 

144p. 
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4. PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

4.1  METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Os princípios pedagógicos que subsidiam a organização do Curso de Tecnologia em 

Agroecologia onde a relação teoria-prática é o princípio fundamental, associados à 

estrutura curricular do curso, conduzem a um fazer pedagógico em que atividades como 

seminários, visitas técnicas, práticas laboratoriais e desenvolvimento de projetos, entre 

outros, estão presentes em todos os períodos letivos. 

Neste Plano Pedagógico de Curso, a metodologia é entendida como um conjunto de 

procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para a educação 

profissional, assegurando uma formação integral do formando. Para a sua concretude, faz-

se necessária a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliar os 

estudantes nas suas construções intelectuais, tais como: 

 Técnicas de exposição do Professor: Aulas expositivas nas suas variações 

participativas e dialogadas, consideradas como necessárias para introduzir um novo 

assunto, propiciando uma visão global e sintética, esclarecendo conceitos e concluindo 

estudos. 

 Técnicas centradas no aluno: Estudos de texto, de casos, estudos dirigidos (ou 

orientados) dentre outros, que objetivem desenvolver a capacidade de estudar um 

problema de forma analítica e sistemática e fomentem as habilidades de compreensão, de 

interpretação, de análise crítica, de criação de textos e de preparação para o 

enfrentamento de situações complexas. 

 Técnicas de elaboração conjunta: Mesas-redondas, seminários, workshops, 

dentre outras, que objetivem proporcionar a contribuição conjunta dos professores e dos 

alunos, numa perspectiva de reflexão coletiva, priorizando temas relevantes e atuais, a fim 

de que se possa chegar a uma tomada de posição, tanto em caráter teórico, quanto prático. 

 Técnicas de trabalho em grupo: Atividades de socialização que venham oferecer 

ao educando a oportunidade de participar quer formulando perguntas ou respostas, ou 

expressando opiniões, posições ou aprofundando a discussão de um tema ou problema 

relevante para sua formação. 
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 Técnicas de Atividades práticas: Aplicação de informações em laboratório, 

pesquisas de campo, visitas técnicas, dentre outras, que possibilitem ao aluno perceber o 

caráter de aplicabilidade imediata e laboral do conhecimento trabalhado em sala de aula. 

 Além destas estratégias metodológicas poderão ser elaborados Projetos com 

subsídios externos para valorizar as atividades de extensão e pesquisas correlatas as 

diversas disciplinas que compõem o currículo do curso sob a orientação dos professores da 

instituição. 

Partindo do princípio de que a educação não é algo a ser transmitido, mas a ser 

construída, a metodologia de ensino adotada no curso epigrafado se apoia em um 

processo crítico de construção do conhecimento, a partir de ações incentivadoras da 

relação ensino-aprendizagem, baseada em pressupostos pedagógicos definidos no PDI da 

Instituição. 

Para viabilizar aos alunos o desenvolvimento de competências relacionadas às bases 

técnicas, científicas e instrumentais, são adotadas, como prática metodológica, formas ativas 

de ensino-aprendizagem, baseadas em interação pessoal e do grupo, onde a função do 

professor é criar condições à integração dos alunos, a fim de que se aperfeiçoe o processo 

de socialização na construção do saber. 

A natureza da prática pedagógica é a indagação, a busca, a pesquisa, a reflexão, a 

ética, o respeito, a tomada consciente de decisões, o estar aberto às novidades, aos 

diferentes métodos de trabalho. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 

relação teoria-prática porque envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer.  

Ao sabor da experiência e da reflexão desta prática, do ensino contextualizado, cria-

se possibilidade para a produção e/ou construção do conhecimento, desenvolvem-se 

instrumentos, esquemas ou posturas mentais que podem facilitar a aquisição de 

competências. Isso significa que na prática educativa deve-se procurar, através dos 

conteúdos e dos métodos, o respeito aos interesses dos discentes e da comunidade onde 

vivem e constroem suas experiências. 
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4.2 PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
No que se refere à avaliação do desempenho dos alunos, seguir-se-ão o 

Regulamento Didático para cursos superiores presenciais e a distância do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (Resolução 31/2016- CONSUPER-IPFB). 

Todavia, buscar-se-á o aperfeiçoamento do processo de avaliação, ampliando o número e 

o tipo de instrumentos utilizados, procurando avaliar competências essenciais e usando os 

resultados como fonte de diagnóstico para correção no andamento do próprio Curso. 

 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 A avaliação deve ser compreendida como uma prática processual, diagnóstica, 

contínua e cumulativa da aprendizagem, de forma a garantir a prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e o redimensionamento da prática educativa. 

A avaliação da aprendizagem, realizada ao longo do período letivo, em cada 

disciplina, ocorrerá por meio de instrumentos adequados, buscando detectar o grau de 

progresso do discente, compreendendo: 

I - Apuração de frequência às atividades didáticas; e, 

II - Avaliação do aproveitamento acadêmico. 

A Apuração de frequência às atividades didáticas, ou seja,  o comparecimento do(a) 

discente às aulas teóricas e práticas, aos estágios supervisionados, aos exercícios de 

verificação de aprendizagem previstos e realizados na programação da disciplina. O 

controle da frequência contabilizará a presença do (a) discente nas atividades 

programadas, das quais estará obrigado (a) a participar de pelo menos 75% da carga 

horária prevista na disciplina.  

A Avaliação do aproveitamento escolar, a qual deverá refletir o acompanhamento 

contínuo do desempenho do (a) discente em todas as atividades didáticas, avaliado através 

de exercícios de verificação. São considerados instrumentos de verificação de 

aprendizagem: debates, exercícios, testes e/ou provas, trabalhos teórico-práticos, projetos, 

relatórios e seminários, aplicados individualmente ou em grupos, realizados no período 

letivo, abrangendo o conteúdo programático desenvolvido em sala de aula ou extraclasse, 

bem como o exame final.  
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Os prazos definidos para conclusão e entrega dos exercícios de verificação de 

aprendizagem serão contabilizados em meses, dias e horas.  

a) Os prazos fixados em meses contam-se de data a data, expirando no dia de igual 

número do de início;  

b) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, expirando a zero 

hora;  

c) Os prazos fixados por hora contam-se de minuto a minuto.  

As notas serão expressas numa escala de zero a 100(cem).  

Quando ocorrer impedimentos, por motivo de força maior, no cumprimento 

cumprimento de prazos relativos ao recebimento (por parte do docente) e de entrega dos 

instrumentos de verificação de aprendizagem (por parte do discente), antes de expirar o 

prazo estabelecido em meses ou dias, o docente poderá receber estes instrumentos de 

verificação, mediante solicitação, via processo protocolado e encaminhado à Coordenação 

do Curso, que será responsável pela entrega do material solicitado. 

Cabe ao docente o registro sistemático do conteúdo desenvolvido nas aulas, a 

frequência dos(as) discentes e os resultados de suas avaliações diretamente no Diário de 

Classe, no Sistema Acadêmico.  No início do período letivo, o (a) docente informará a seus 

discentes sobre os critérios de avaliação, a periodicidade dos instrumentos de verificação 

de aprendizagem, a definição do conteúdo exigido em cada verificação, os quais deverão 

estar contidos no plano de ensino da disciplina. Além disso, o(a) professor (a) deverá 

entregar uma cópia do plano de ensino no início do semestre na Coordenação do Curso. É 

também responsabilidade do (a) docente responsável pela disciplina discutir em sala de 

aula os resultados do instrumento de verificação da aprendizagem no prazo de até 07 

(sete) dias úteis após a sua realização.  

O (a) discente terá direito à informação sobre o resultado obtido em cada 

instrumento de verificação de aprendizagem realizado, cabendo ao (à) docente da 

disciplina disponibilizá-los no Sistema Acadêmico ou protocolar, datar, rubricar e 

providenciar a aposição do documento referente aos resultados do instrumento de 

verificação de aprendizagem, em local apropriado.  

 O(a) discente que não comparecer a um ou mais exercício de avaliação, no 

semestre, terá direito a reposição de uma única avaliação por disciplina, devendo o 
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conteúdo ser o mesmo da avaliação da aprendizagem que não compareceu, conforme 

proposto no plano de disciplina e considerando: 

I – O discente poderá valer-se do instrumento de reposição de avaliação para uma única 

avaliação perdida por disciplina. 

II – O discente que perder mais de uma atividade de avaliação em uma disciplina poderá 

optar por qual delas deseja fazer a reposição. 

III - O instrumento de reposição de avaliação não se aplica a avaliação final, trabalhos 

práticos, visitas técnicas, atividades de campo e os seminários. 

IV – O instrumento de reposição de avaliação será aplicado ao final de cada semestre, 

conforme calendário acadêmico. 

V – O discente não terá direito a reposição de segunda chamada, salvo os casos previstos 

em lei 

 O número de verificações de aprendizagem, durante o semestre, deverá ser no 

mínimo de:  

a) 02(duas) verificações para disciplinas com até 50 h;  

b) 03(três) verificações para disciplinas com mais de 50 h.  

Terá direito a avaliação final o(a) discente que obtiver média igual ou superior a 40 

(quarenta) e inferior a 70 (setenta) nos instrumentos de verificação de aprendizagem, além 

de no mínimo 75% de frequência na disciplina. A Avaliação Final constará de uma 

avaliação, após o encerramento do período letivo, abrangendo todo o conteúdo 

programático da disciplina.  As avaliações finais serão realizadas em período definido no 

Calendário Escolar.  É importante considerar também que não haverá segunda chamada 

ou reposição para avaliações finais, exceto no caso decorrente de julgamento de processo 

e nos casos de licença médica, amparados pelas legislações específicas. 

O (a) discente que não atingir o mínimo de 40 (quarenta) na média dos instrumento 

de verificação da aprendizagem, terá a média obtida no semestre como nota final do 

período. O exame de reposição e a avaliação final deverão ter seus resultados publicados 

no prazo estabelecido em calendário escolar.  

Será garantido ao (à) discente o direito de solicitar revisão de instrumento de 

verificação de aprendizagem escrito, até 2 (dois) dias úteis, após a divulgação e revisão 

dos resultados pelo (a) docente da disciplina, mediante apresentação de requerimento à 
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Coordenação do Curso, especificando o (s) critério (s) não atendidos bem como os itens e 

aspectos a serem revisados.  

Cada requerimento atende a um pedido único de revisão de verificação de 

aprendizagem. O pedido será aceito mediante a confirmação de que o (a) requerente 

participou da aula em que o (a) docente discutiu os resultados do exercício de verificação 

da aprendizagem, exceto nos casos em que não tenha sido cumprido este requisito.  

 A revisão deverá ser efetivada após os 07 (sete) dias úteis, relativos ao prazo 

concedido ao (à) docente para discutir em sala de aula os resultados do exercício de 

verificação da aprendizagem e até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da portaria de 

designação da comissão revisora.  A revisão, em questão, será efetuada por uma 

comissão, mediante portaria de designação emitida pelo coordenador de curso, formada 

por 03 (três) membros: o docente da disciplina, 01 (um) docente relacionado com a mesma 

disciplina ou de disciplina correlata, 01 (um) representante da COPED, acompanhado (a) 

pelo (a) interessado (a).  

Em caso de impedimento legal do (a) docente responsável pela disciplina, o (a) 

Coordenador(a) do Curso designará 02 (dois) docentes relacionados com a mesma 

disciplina ou de disciplinas correlatas para compor a comissão e proceder a revisão dentro 

de um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da portaria de designação.  

Na ausência do(a) docente responsável pela disciplina, cuja justificativa não encontre 

respaldo no conjunto destas Normas Didáticas, findo o prazo regimental, a comissão será 

designada seguindo os mesmos parâmetros do parágrafo anterior.  

 O (a) representante da Coordenação Pedagógica conduzirá a reunião de revisão de 

verificação da aprendizagem, sem direito a voto, mas quando, no decorrer do processo, 

ocorrer agravo pessoal para qualquer uma das partes, ele poderá encaminhar a questão 

para a Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. O 

processo de revisão deverá ser pautado apenas sob os aspectos específicos da solicitação 

do(a) discente.  

Uma vez concluída a revisão da verificação da aprendizagem segundo os critérios 

estabelecidos nos artigos anteriores, não será concedido às partes o direito de recurso.  As 

médias semestrais deverão ser registradas no Sistema Acadêmico, observando-se as 
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datas fixadas no Calendário Escolar, ao final do período letivo o docente deverá imprimir, 

assinar e encaminhar à Coordenação de Controle Acadêmico – CCA o diário de classe.  

 

Considerar-se-á aprovado na disciplina o(a) discente que:  

a) obtiver média semestral igual ou superior a 70(setenta) e frequência igual ou 

superior a 75%.  

b) após avaliação final, obtiver média maior ou igual a 50 (cinquenta).  

Parágrafo Único - A média final das disciplinas será obtida através da seguinte 

expressão: 

 

MS = 
VA

n
 MS = 

VA VA VA VA VAn

n

1 2 3 4   ...
 

Onde:  n =  Nº de Verificações de Aprendizagem  
VA = Verificações de Aprendizagem 
MS = Média Semestral 

 

Considerar-se-á reprovado por disciplina o(a) discente que:  

a) obtiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista para cada disciplina;  

b) obtiver média semestral menor que 40 (quarenta);  

c) obtiver média final inferior a 50 (cinquenta), após avaliação final.  

 

4.3 COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
A proposta do curso está coerente com a concepção do curso, utilizando de sólidos 

conhecimentos humanísticos e técnico-científicos de modo interdisciplinar e 

transdisciplinar, para se evitar a fragmentação do conhecimento, em contraponto com a 

formação convencional. Assim, o curso é capaz de formar cidadãos autônomos, com 

elevado senso crítico, sensível à realidade local, capaz de solucionar problemas e atender 

demandas reais da sociedade. 
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Para atingir esta proposta, o curso adota diversos mecanismos de avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem tais como: elaboração de projetos, planos, explorando 

de maneira significativa o conhecimento adquirido pelos alunos, tornando assim o curso 

dinâmico e mais aproximado da realidade do dia-a-dia que os egressos se depararão no 

ambiente de trabalho. 

5. ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO 

 

     As atividades articuladas ao ensino estão dividas em: Estágio Supervisionado,  

Trabalho de Conclusão e Curso (TCC), Atividades Complementares,  Programa e Projetos 

de Pesquisa e Extensão. 

5.1- ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O estágio supervisionado (ES) é entendido como o espaço que possibilita ao 

discente o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e para o trabalho, tendo por finalidades: 

I. possibilitar o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos 

inerentes ao mundo do trabalho contemporâneo e ao exercício da cidadania; 

II. assimilar no mundo do trabalho a cultura profissional da sua área de formação 

acadêmica; 

III. desenvolver uma visão de mundo e de oportunidades no âmbito da profissão; 

IV. contribuir na avaliação do processo pedagógico de sua formação profissional. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de 

Tecnologia o estágio curricular pode ser de caráter obrigatório ou optativo, a depender da 

natureza do curso. Dessa forma, no CST em Agroecologia o estágio curricular 

supervisionado será optativo e sua carga horária contabilizada na carga horária total do 

curso, conforme previsto na legislação. 

Estarão aptos a realizar o ES os discentes que integralizarem todas as disciplinas 

constantes nos cinco primeiros semestres do curso. A carga horária do estágio 

supervisionado será de 120 horas (144 horas-aula). 
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O ES está fundamentado na Lei 11.788, de 25/09/08, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes e é regulado internamente pelo Manual de Orientação e Normas para 

realização de estágios do IFPB e tem, na Coordenação de Estágios, o apoio necessário 

para sua viabilização e encaminhamento.  

O estágio pode ser oferecido pelo IFPB ou conseguido pelo próprio aluno e 

formalizado pela instituição de ensino. O aluno que estiver trabalhando em alguma área de 

concentração do curso poderá aproveitar suas atividades profissionais como estágio. Ao 

final do ES, o aluno deverá apresentar um relatório final descrevendo as atividades 

desenvolvidas no mesmo. 

 

5.1.1-Do acompanhamento do estágio: 

O estágio deve ter o acompanhamento de um professor orientador, o qual deverá 

ser escolhido pelo discente ou  pela designado coordenação do curso de Tecnologia em 

Agroecologia.  

Ao professor orientador cabe a preparação, juntamente com o aluno, de um plano de 

estágio, além de fazer pelo menos uma visita ao local do estágio a cada semestre de 

atividade, quando observará a compatibilidade do trabalho realizado pelo estagiário com os 

conhecimentos técnicos adquiridos no curso.  

São atribuições do professor orientador: 

1. Elaborar, juntamente com o aluno, um plano de estágio;  

2. Orientar o aluno sobre requisitos do relatório a ser apresentado, informando-o ainda 

sobre os procedimentos gerais do estágio;  

3. Acompanhar o desenvolvimento do estágio;  

4. Orientar o aluno na elaboração do relatório final de estágio;  

Será responsabilidade do aluno:  

Entrega da documentação pelo aluno com posterior apresentação dos resultados do 

estágio na forma de relatório previamente assinado pelo orientador do estágio e dois 

possíveis professores envolvidos no processo.  

5.1.2. Relatório Final  

O Relatório Final é um dos instrumentos para avaliação do aluno e deve ser 

analisado pelo professor orientador para a atribuição de uma nota de 0 (zero) a 100 (cem). 
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5.2- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

No âmbito CST em Agroecologia o TCC será unidade curricular obrigatória. 

O TCC poderá ser desenvolvido em pelo menos uma das seguintes modalidades: 

I. Projeto de Pesquisa, que consiste em uma pesquisa em sentido estrito, na qual 

se busca o conhecimento das causas de um fenômeno natural e/ou social. Como tal 

poderá ser uma pesquisa bibliográfica, laboratorial e/ou de campo, devendo resultar em 

uma monografia; 

II. Projeto de Implementação, que consiste em uma pesquisa em sentido lato, na 

qual se busca encontrar uma resposta prática para um problema técnico-profissional, 

tecnológico ou técnico-científico, podendo demandar, para o seu desenvolvimento, uma 

etapa de pesquisa prévia (bibliográfica, laboratorial e/ou de campo), tendo em vista 

alcançar suas etapas subseqüentes. Os resultados deverão ser apresentados segundo a 

estrutura formal de uma monografia, podendo vir também sob a forma de relatório de 

projeto, seguido dos resultados complementares (plano de negócio, protótipos e 

instrumentos desenvolvidos, ferramentas audiovisuais criadas, metodologias inventadas ou 

desenvolvidas etc). 

 

DOS OBJETIVOS 

O TCC tem como objetivos principais: 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada; 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento para resolver problemas dentro das 

áreas de formação específica; 

III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas; 

IV. Estimular o espírito empreendedor através da execução de projetos que levem 

ao desenvolvimento de produtos e processos; 

V. Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas 

existentes no setor produtivo e na sociedade; 

VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo. 
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O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em equipes de até 3 (três) 

discentes. 

 

DA MATRÍCULA E ACOMPANHAMENTO 

A matrícula na disciplina TCC será efetivada no Sistema Acadêmico, após a 

aprovação da proposta de TCC. 

Os discentes deverão solicitar a matrícula na disciplina TCC, atendendo os prazos 

previstos para a matrícula em disciplinas, sendo a mesma efetivada quando da aprovação 

de sua proposta. 

O TCC aprovado deve ser concluído até o final do semestre letivo em que foi 

efetivada a matrícula. Caso a defesa não ocorra até o final deste prazo, a disciplina TCC 

ficará em aberto até o resultado final do TCC, que deve ocorrer até, no máximo, o início do 

semestre seguinte, respeitado os dias de recesso e férias docentes. 

O acompanhamento dos discentes no TCC será feito por um docente orientador 

escolhido pelo discente ou designado pelo docente responsável pelo TCC, observando-se 

sempre a área de conhecimento em que será desenvolvido o projeto, a área de atuação e a 

disponibilidade do docente orientador. 

Se houver necessidade, poderá existir a figura do co-orientador, para auxiliar nos 

trabalhos de orientação e/ou em outros que o orientador indicar, desde que aprovados pelo 

coordenador de curso. 

A mudança de orientador deverá ser solicitada por escrito e aprovada pelo 

coordenador de curso e pelo docente responsável pelo TCC. 

O acompanhamento dos Projetos de Graduação será feito através de reuniões 

periódicas, no mínimo uma por mês. 

 

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

O tema para o TCC deve estar inserido em um dos campos de atuação do curso do 

discente, devendo ser apresentado na avaliação de propostas de TCC. 

A avaliação da proposta de TCC será realizada em evento específico, agendado de 

acordo com a(s) inscrição(ões) da(s) propostas, pelas respectivas coordenações de curso. 
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 A proposta de TCC deve ser apresentada decorridos, no máximo, 20 (vinte) dias do 

início do semestre. 

A não apresentação da proposta de TCC para avaliação implicará a impossibilidade 

de matrícula e consequente trancamento na disciplina de TCC. 

A avaliação da proposta de TCC será feita por uma banca composta pelo docente 

orientador do trabalho, por um docente indicado pela coordenação de curso, pelo docente 

responsável pelo TCC e/ou coordenador de curso, no mínimo. 

As propostas de TCC serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

a) delimitação do tema; 

b) definição do problema; 

c) justificativa; 

d) objetivos; 

e) metodologia; 

f) relevância, inovações apresentadas ou utilidade prática do projeto; 

g) cronograma de execução; 

h) custos, condições e materiais disponíveis. 

O resultado da(s) avaliação(ões) da(s) proposta(s) será divulgado, em edital da 

coordenação de curso, até 7 (sete) dias letivos após a realização da avaliação. 

O cronograma de execução, incluindo a defesa, deverá ser inferior ao prazo máximo 

de conclusão do curso, a contar da data da divulgação do resultado da avaliação da 

proposta, e não poderá exceder 06 (seis) meses de execução. 

 

DA DEFESA 

 A defesa do TCC será realizada em evento público específico, cuja data, horário e 

local serão informados em edital da Coordenação de Curso. 

A critério do Colegiado do Curso, pode ser realizada uma Pré-Defesa, que consiste 

numa avaliação do Trabalho Final, realizada por 02 (dois) docentes da área, excetuando-se 

o orientador. 

Não será permitida a manifestação do público, excetuando nas ocasiões em que for 

facultada a palavra, com a anuência dos componentes da banca. 
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A banca de defesa do TCC será composta, no mínimo, pelo orientador do trabalho e 

por 02 (dois) docentes. No caso de Projetos de Implantação, a banca pode contar com um 

profissional externo da área afim indicado pelo orientador. Para participar da defesa do 

TCC, o discente deverá inscrever-se, junto à respectiva coordenação de curso. A 

coordenação de curso terá um prazo de 15 (quinze) dias para marcar a defesa do TCC, 

excetuando-se os períodos de férias docentes. 

No ato da inscrição para a defesa do TCC, o discente deverá entregar pelo menos 3 

(três) cópias do trabalho final (sob a forma de monografia, projeto, estudo de casos, 

performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, 

memorial descritivo de protótipos, entre outras, de acordo com a natureza e os fins do 

curso), conforme estrutura definida na proposta de TCC aprovada. Na elaboração do 

trabalho final, devem ser seguidas as recomendações especificadas nas normas vigentes 

da ABNT. 

Discentes reprovados na defesa deverão apresentar nova proposta de projeto para 

avaliação. 

O trabalho que contemplar mais de um discente deverá ser avaliado 

individualmente, observando a competência de cada um no projeto, conforme apresentado 

para apreciação, na avaliação de propostas de TCC. 

Após 30 (trinta) dias da defesa do TCC, o discente deverá entregar 01 (uma) cópia 

corrigida e encadernada ao docente orientador de TCC, juntamente com uma versão 

eletrônica do trabalho. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE ORIENTADOR 

Compete ao Docente Orientador: 

a) orientar o discente na elaboração da proposta do TCC bem como do trabalho 

final; 

b) acompanhar o desenvolvimento do projeto; 

c) participar da banca examinadora de avaliação da proposta e da defesa do TCC; 

d) realizar visitas às empresas em que o discente esteja desenvolvendo o TCC; 

e) participar de reuniões sobre os TCC com a Coordenação de Curso e/ou com o 

Docente Responsável pelo TCC. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 

Compete ao Discente: 

a) efetuar o pedido de matrícula da disciplina TCC no Sistema de Controle 

Acadêmico, atendendo aos prazos fixados nos Editais de Matrícula; 

b) elaborar projeto de proposta de TCC; 

c) respeitar as normas técnicas de elaboração de trabalhos, monografias e artigos 

científicos; 

d) apresentar a proposta de TCC para avaliação; 

e) conduzir e executar o TCC; 

f) redigir e defender o trabalho final; 

g) entregar cópia corrigida do trabalho final; 

h) tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso. 

 

5.2.1 ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
O acompanhamento do TCC será realizado pela apresentação e avaliação da 

proposta (pré-requisito para efetivação da matrícula), por reuniões periódicas realizadas 

entre os docente orientador e discente, bem como aquelas solicitadas pelo docente 

responsável pelo TCC, além da defesa pública. 

Para fins de avaliação, no ato da defesa pública, a banca avaliará o texto básico, o 

resultado científico e a defesa propriamente dita (apresentação e arguição). 

A entrega da versão final do texto, corrigida conforme recomendações da banca de 

avaliação, é a última fase do TCC, sendo essa requisito para conclusão da disciplina. 

5.2.2 RELEVÂNCIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O TCC permitirá aos alunos adquirirem conhecimentos relativos ao método 

científico, planejamento e delineamentos de experimentos, obtenção, tabulação e 

processamento de dados além de embasamento teórico e crítico para debater acerca dos 

resultados encontrados, realizando dessa forma treinamento aos discentes, capacitando-os 
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a trabalhar em instituições de pesquisa, conforme previsto no perfil do egresso do curso, e 

para de contribuir na resolução de problemas da região de atuação profissional do mesmo. 

5.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
As atividades complementares são parte integrante do curso superior de tecnologia 

em agroecologia:  

I. Articular o trinômio: Ensino, Pesquisa e Extensão;  

II. Desenvolver a cultura da responsabilidade social e da capacidade 

empreendedora do aluno;  

III. Ampliar a diversificação das atividades que podem ser vivenciadas pelo aluno;  

IV. Possibilitar ao aluno o exercício da cidadania, atuando como sujeito ativo e 

agente de seu próprio processo histórico;  

V. Promover a contextualização do currículo a partir do desenvolvimento de temas 

regionais e locais.  

Parágrafo Único – As Atividades Complementares devem privilegiar:  

a) A complementação da formação social, humana e profissional;  

b) Atividades de caráter comunitário e de interesse coletivo;  

c) Atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e tecnológica;  

d) Atividades esportivas e culturais, além de intercâmbios com instituições 

congêneres.  

A carga horária mínima destinada a Atividades Complementares a serem 

desenvolvidas nos cursos de graduação do IFPB é de 100 (cem) horas, podendo ser 

desenvolvidas a partir do primeiro semestre letivo do curso.  

O aluno pode escolher a cada semestre uma ou mais atividades dentre as 

oferecidas, relacionadas anteriormente;  

Para efeito de registro de Atividade Complementar, o aluno deve obter o 

desempenho mínimo e a frequência exigida para cada atividade;  

Cada atividade desenvolvida deve ter uma documentação comprobatória da 

participação efetiva do aluno, especificando a carga horária, período de execução e 

descrevendo a atividade.  
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O cumprimento da carga horária mínima das Atividades Complementares é requisito 

obrigatório para conclusão do curso e consequente diplomação do aluno.  

Somente serão consideradas, para efeito de pontuação em Atividades 

Complementares, a participação em atividades desenvolvidas, após a data de ingresso do 

aluno no semestre em que estiver matriculado, não sendo aceito pontuação de atividades 

nas quais o aluno não efetuou inscrição. 

 

DA MATRÍCULA E ACOMPANHAMENTO 

A Coordenação do Curso publicará, a cada semestre, uma relação contendo todas 

as Atividades Complementares ofertadas para o período em curso, indicando a carga 

horária prevista e o número de vagas disponíveis.  

O aluno deve solicitar ao Professor Orientador de Atividades Complementares a sua 

inscrição nas Atividades Complementares, que será efetuada em formulário apropriado.  

No final da atividade, o aluno entrega ao Professor Orientador de Atividades 

Complementares uma cópia do documento comprobatório de sua participação. 

O Professor Orientador de Atividades Complementares procederá o registro da 

atividade no Sistema Acadêmico.  

Todas as Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno serão relacionadas 

no seu Histórico Escolar, no campo apropriado;  

O registro acadêmico em Atividades Complementares se fará por meio da indicação 

da carga horária, não sendo passível de nota numérica;  

Em caso de mudança de curso haverá reavaliação das atividades consideradas para 

a computação das Atividades Complementares;  

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO 

Compete ao Coordenador de curso:  

a) designar o Orientador das Atividades Complementares;  

b) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;  

c) publicar a programação das Atividades Complementares a cada semestre.  
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DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  

Compete ao Professor Orientador de Atividades Complementares:  

a) elaborar e enviar a Coordenação do Curso a programação das Atividades 

Complementares a cada período;  

b) efetuar a inscrição dos alunos nas Atividades Complementares;  

c) analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo 

aluno;  

d) fixar e divulgar datas e horários, nos ambientes da Coordenação do Curso, para 

atendimento aos alunos e análise dos documentos comprobatórios;  

e) registrar as Atividades Complementares no Sistema Acadêmico;  

f) participar das reuniões dos Orientadores das Atividades Complementares. 

  

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO 

Compete ao Aluno: 

a) informar-se da oferta das Atividades Complementares; 

b) inscrever-se nos programas e participar efetivamente destes; 

c) providenciar a documentação que comprove a sua participação; 

d) apresentar ao Professor Orientador das Atividades Complementares, até a data 

limite fixada pelo mesmo, a documentação comprobatória das atividades realizadas; 

e) arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-la sempre que solicitado; 

f) tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso. 

 

DAS ATIVIDADES 

As Atividades Complementares compreendem:  

a) monitoria em disciplina que compõem o currículo dos cursos do IFPB;  

b) estágios extracurriculares devidamente regulamentados pelo IFPB;  

c) participação em projetos de pesquisas e/ou de iniciação científica na área do 

curso;  
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d) participação em atividades de extensão a ser ofertada pelo IFPB;  

e) representação e administração em entidades estudantis vinculadas ao IFPB;  

f) participação em atividade esportiva ofertada pelo IFPB;  

g) participação em atividade artística e cultural;  

h) participação em jornadas, simpósios, congressos, seminários, palestras ou 

equivalentes, desde que vinculados à área do curso, realizadas pelo IFPB ou por outras 

entidades;  

i) participação em empresas juniores e/ou empresas incubadas que tenham vínculo 

com o IFPB;  

j) apresentação de trabalhos em congressos ou seminários na área do curso;  

k) cursos de Língua Estrangeira Moderna;  

l) cursos de qualificação e/ou formação relacionados à área de formação do aluno 

ou a temas transversais.  

 

5.3.1 RELEVÂNCIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares vão possibilitar a ampliação dos conteúdos das 

disciplinas que integram a matriz curricular em sentido estrito, constituindo-se um espaço 

livre para a personalização curricular pelos graduandos em função de seus interesses e 

das necessidades do mercado de trabalho, permitindo de forma mais efetiva a 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade necessárias ao profissional, agregando dessa 

forma benefícios formativos. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários, e outros eventos viabiliza a 

comunicação entre as diversas áreas do conhecimento, cuja importância é evidente 

quando se deseja fazer uma leitura profissional não só no contexto global, mas, sobretudo, 

no contexto social. As atividades complementares também permitem ao discente a 

participação na formação do seu currículo, atendendo à crescente demanda do 

conhecimento no tempo de conclusão do curso.  

Além disso, a participação em projetos de pesquisa e extensão possibilitará aos 

discentes aplicarem os conhecimentos adquiridos em sala, articulando o trinômio ensino-

pesquisa-extensão, fortalecendo assim a formação acadêmica e permitindo ao IFPB o 

cumprimento do que se propõe em seu PDI.  
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Dentre as ações de pesquisa e extensão do curso, o Núcleo de Estudos em 

Agroecologia (NEA), mostra-se como uma das mais importantes ações. O NEA foi criado 

em 2010 após aprovação do projeto “Vivenciando o ensino, a pesquisa e a extensão em 

processos participativos na construção do conhecimento agroecológico”, submetido ao 

edital MDA/SAF/CNPq – Nº 58/2010. 

O NEA adota enquanto estratégias da proposta pedagógico-metodológica cinco 

dimensões: Ensino contextualizado, Pesquisa participativa, Extensão e formação, 

Articulação em Rede, Sistematização e socialização de experiências. A partir dessas 

dimensões, desenvolve diversas ações de pesquisa e extensão em comunidades rurais do 

município de Picuí, utilizando metodologias participativas, permitindo contato direto dos 

discentes com agricultores e agricultoras, possibilitando a identificação de problemas 

relacionados às comunidades e a busca por soluções. O NEA apresenta ainda 

semanalmente um programa de rádio onde se apresentam e discutem temas diversos 

relacionados à agroecologia. 

A inserção de alunos no NEA é uma atividade complementar de grande importância 

que os objetivos propostos pelo CST em Agroecologia do IFPB- Campus Picuí. 

 

5.4 PROGRAMAS OU PROJETOS DE PESQUISA (INICIAÇÃO CIENTÍFICA) 

 
O IFPB, tendo em vista as políticas de pesquisa apresentadas no seu PDI, e o 

compromisso com a sociedade e na articulação do trinômio ensino-pesquisa-estensão, 

mantém o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) 

que possibilita que discentes e docentes realizem pesquisas diversas na instituição. 

Além disso, diversos outros programas de pesquisa mantidos pelo IFPB em parceria 

com órgãos de fomento à pesquisa, sobretudo o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) a exemplo do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC e PIBIC-EM) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. 

Em todos esses programas há a possibilidade de inserção de discentes voluntários 

aos projetos, de modo que todos os discentes, de acordo com seu interesse, podem se 

engajar em atividades de pesquisa dentro da instituição. 
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Além disso, existe a possibilidade de realização de projetos de modo voluntário, sem 

que aja necessidade de submissão do projeto aos editais dos programas anteriormente 

referidos. 

Esses programas possibilitam o despertar de vocação científica de jovens talentos 

que podem ser inserir futuramente em programas de pós-graduação da própria instituição 

ou de instituições irmãs no estado da Paraíba ou de outros estados, contribuindo assim 

com o conhecimento científico e desenvolvimento local. 

  

5.5  PROJETOS/ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
O IFPB mantém o Programa de Bolsas de Extensão que insere diversos discentes 

em projetos de cunho social e ou, de difusão tecnológica, democratizando assim o 

conhecimento.  

Além disso, há a realização de diversos eventos que contribuem de maneira 

importante na difusão do conhecimento e capacitação de discentes e outros indivíduos da 

sociedade civil. 

As atividades de extensão permitem também a formação de convênios e, ou, 

parcerias com outras instituições públicas, privadas ou da sociedade civil organizada como 

ONGs. 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

6.2 SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), normatizado pela Resolução nº 143 de 02 de 

outubro de 2015, é constituído por um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso.  

O NDE deve ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do curso; ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu; ter todos os membros em regime de 

trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral e 
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assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 

continuidade do processo de acompanhamento do curso. 

Entre suas atribuições, estão: 

I- Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II- Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III- Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho 

e afinadas com as políticas relativas à área de conhecimento do curso. 

IV- Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE-IFPB- PICUÍ 

Atualmente, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do CST em Agroecologia é 

composto por cinco docentes, conforme portaria nº  17/2017- DG Campus Picuí, de 03 de 

fevereiro de 2017.  

Os dados referentes à formação acadêmica, titulação máxima, experiência 

profissional e regime de trabalhos dos membros componentes do NDE são apresentados 

abaixo. 

NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Docente Graduado em TITULAÇÃO 
Experiência 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

1. Jandeilson Alves de Arruda Agronomia Mestrado 06 DE 

2. Cynthia de Lima Campos Bibliotecnomia Doutorado 09 DE 

3. Frederico Campos Pereira Agronomia Doutorado 06 DE 

4. Jeane Medeiros Martins de Araújo Agronomia Mestrado 04 DE 

5. José Lucínio de Oliveira Freire Agronomia Doutorado 12 DE 

6. Fábio Gomes Ribeiro Física Doutorado  DE 

7. Tadeu Macryne Lima Cruz Agronomia Doutorado  DE 

 

6.3 AVALIAÇÕES OFICIAIS DO CURSO 

 
Segundo o PDI do IPFB o processo de avaliação externa compreende os 

mecanismos de avaliação de responsabilidade do INEP e outros órgãos, como previstos na 

Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. Tais mecanismos compreendem: 
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 Avaliação das Instituições de Ensino Superior – AVALIES, de responsabilidade do 

INEP e realizado quando do processo de recredenciamento da instituição como IES; 

 Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, de responsabilidade do INEP e 

realizado no processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos diversos 

cursos de graduação da instituição; 

 Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, conforme o Art. 5º da Lei 

n.º 10.861; 

 Cadastro Nacional de Docentes; 

 Censo da Educação Superior; 

 Demais sistemas de acompanhamento e supervisão da educação. 

O curso ainda está em processo de reconhecimento por parte do MEC e, portanto 

não apresenta ainda resultados do ENADE. Após o reconhecimento do curso, serão 

identificados pontos que devem ser melhorados no curso e na instituição de modo a corrigir 

falhar e melhorar a qualidade do curso ofertado. 

Tendo isso em mente, foi criado instrumento para identificação de fatores que 

levaram à evasão verificada nos censos superiores dos anos de 2010 e 2011. 

As avaliações do curso seguem os procedimentos preconizados pelo SINAES, com 

a avaliação externa realizada pelo INEP, as avaliações internas realizadas pela CPA e por 

instrumentos próprios do curso, além de informações relacionadas ao Cendo da Educação 

Superior. O Curso ainda não faz parte do grupo que é submetido ao ENADE, de modo que 

esse instrumento de avaliação não é utilizado. 

As ações decorrentes dos processos de avaliação foram implantados de modo a 

melhorar o acervo e estrutuda da biblioteca, na aquisição de equipamentos e insumos para 

os laboratórios, na melhoria rede de internet, bem como a confecção do instrumento interno 

de avaliação (em processo de finalização por parte de comissão designada para esse fim).  

A comunicação e publicização dos documentos relativos ao curso foi alterada com a 

implantação do "portal do estudante". Além disso, a coordenação do curso tem realizado 

reuniões mensais com representantes dos discentes afim de melhorar o diálogo entre as 

partes e democratizar as decisões do curso. 
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III CORPO SOCIAL DO CURSO  

1 CORPO DISCENTE  

 

1.1 FORMA DE ACESSO AO CURSO 

 
O acesso aos Cursos de Graduação do IFPB se dá por processo seletivo, 

obedecendo ao disposto na Constituição Federal, em seu Artigo 44. 

O Processo Seletivo é regulado pelas Normas Didáticas do Ensino Superior da 

instituição, em seu Capítulo IV: 

A admissão aos Cursos de Graduação no IFPB dar-se-á mediante processo seletivo, 

no período previsto em Edital Público, nas seguintes modalidades: 

I. Processo Seletivo através do ENEM, destinado a concluintes do Ensino Médio; 

II. Transferência Escolar Voluntária, destinado a discentes oriundos de outros cursos 

regulares de graduação, de mesma área ou área afim, ofertados por Instituições de Ensino 

Superior devidamente credenciadas; 

III. Ingresso de Graduados, destinada a discentes com diploma de cursos afins, 

emitidos por Instituições de Ensino Superior devidamente credenciadas; 

IV. Reingresso destinado a discentes que tiveram sua matrícula cancelada em 

cursos de graduação regulares do IFPB nos últimos 05 (cinco) anos; 

V. Reopção de Curso, destinada a discentes regularmente matriculados em cursos 

de graduação no IFPB, que desejam mudar de curso. 

 

1.2  ATENÇÃO AOS DISCENTES 

 
Reduzir o desperdício escolar se constitui um grande desafio institucional 

considerando a diversidade da oferta de ensino e as dificuldades de natureza social e 

econômica. No intuito de minimizar o processo de evasão e retenção o IFPB desenvolve 

programas de natureza assistencial, estimulando a permanência do aluno no convívio 

escolar.  

Visando ao estabelecimento de uma política que assegure a permanência dos 

alunos na Instituição, principalmente aqueles carentes e/ou com dificuldades de 
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aprendizagem, o IFPB – Campus Picuí mantém os seguintes programas com natureza 

assistencial: 

I – Programa de auxílio transporte; 

II – Programa de auxílio alimentação; 

II – Programa de auxílio moradia; 

 

Além destes, mantém ainda um programa de Bolsas de Extensão e de Pesquisa 

permitindo ao discente aquisição de recursos financeiros e melhoria do currículo, 

despertando a vocação científica, o espírito inovador e cumprimento do dever de cidadão e 

difusão do conhecimento científico. 

1.2.1 APOIO PSICOPEDAGÓGICO E ATENÇÃO EM SAÚDE PARA O DISCENTE 

 
No que diz respeito ao apoio psicopedagógico e atenção em saúde, o  IFPB, 

campus Picuí, possui a Coordenação Pedagógica e Apoio ao Estudante (COPAE). Esta 

coordenação é constituída por uma esquipe multiprofissional, na qual constam uma 

psicóloga e uma assistente social, que estão, diariamente, à disposição do corpo discente, 

bem como duas pedagogas e uma técnica em assuntos educacionais responsáveis por 

acompanhar e realizar atendimento aos alunos com dificuldade de aprendizagem e 

orientar, pedagogicamente, aos docentes visando à melhoria do ensino ofertado pela 

instituição e curso. A equipe de atenção em saúde é constituída por um médico clínico 

geral, uma técnica em enfermagem e um odontólogo, os quais realizam atividades de 

promoção e prevenção em saúde.   

A equipe supracitada atua com o objetivo de desenvolver e aplicar estratégias de 

apoio e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem de toda a comunidade 

acadêmica da Instituição, com vistas à consecução de resultados ligados à compreensão 

dos sujeitos que compõem o espaço de construção do conhecimento. Nas reuniões de 

Planejamento Pedagógico, que acontecem semanalmente na Instituição, são pautadas 

discussões sobre as dificuldades e insatisfações dos discentes que ocasionam o baixo 

rendimento, a evasão, as faltas e o fracasso escolar; acompanha o discente no decurso 

das etapas no curso, em conjunto com as demandas procedentes da Coordenação do 

Curso; realiza ações preventivas, com foco na saúde mental e nos problemas de ensino-
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aprendizagem; estimula o convívio discente a partir de projetos culturais e esportivos que 

valorizem a diversidade; colabora no recrudescimento dos saberes (ser, conhecer e agir); 

apoia os eventos e as atividades que tenham a participação do corpo discente; promove 

pesquisas que colaborem na busca da compreensão do espaço acadêmico e na 

elaboração de estratégias pedagógicas que auxiliem na qualidade do ensino. Ademais, a 

equipe se alicerça na relação interpessoal docente/discente. 

Sendo assim, as detecções das limitações no processo de aprendizagem são 

estudadas pela equipe multidisciplinar citada, com vistas à busca de soluções práticas que 

reorganizem o sistema, resultando em aperfeiçoamento qualitativo do aluno ao final. Para 

isto, são ouvidos o professor, a família e o próprio aluno. 

A equipe multidisciplinar salienta que os programas devem ser planejados 

valorizando os referidos interesses, o aspecto cognitivo e o afetivo. Nessa prática, os 

conteúdos devem possibilitar aos alunos meios para uma aproximação de novos 

conhecimentos, experiências e vivências. Uma educação que seja o fio condutor, o 

problema, a ideia-chave que possibilite aos alunos estabelecer correspondência com outros 

conhecimentos e com sua própria vida. 

Outro enfoque que se debruça a equipe multidisciplinar, é permitir o acesso de 

estudantes com deficiência (física, auditiva, visual ou transtornos específicos- autismo, por 

exemplo) ao Curso, atendendo ao que prescreve o Decreto no 5.296/2004 e Portaria no 

3.824/2003, a unidade ofertante construiu rampas de acesso, estando em fase de estudos 

a implantação de elevadores.  

Todos os pavimentos dos blocos administrativos e pedagógicos dispõem de 

sanitários adaptados para os PNE. Para atendimento aos discentes com necessidades 

especiais, o IFPB, campus Picuí cumpre às determinações do PDI, especialmente, no que 

refere à estrutura arquitetônica do prédio, aquisição de equipamentos e procedimentos que 

favoreçam a acessibilidade. Ações didáticas efetivas estão sendo adotadas no sentido de 

prestar consultoria aos docentes, estimular e promover o desenvolvimento de atitudes e 

valores favoráveis à inclusão de pessoas com necessidades especiais (PNE), realização de 

pesquisas e produção de materiais didáticos. 

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) já se 

encontra implantado. Ademais, existem ações e atividades previstas como Curso de 
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Capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os técnicos administrativos e 

docentes. O campus também conta com 4 (quatro) intérpretes de LIBRAS, sendo um 

pertencente ao quadro de servidores efetivos da instituição, para auxiliar o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, proporcionando a redução da desigualdade,  

a eficácia da aprendizagem e a plena qualificação. Visando a inserção desses alunos no 

mercado de trabalho buscar-se-á disponibilização de vagas para estágio com Instituições e 

empresas. 

 

1.2.2 MECANISMOS DE NIVELAMENTO 

 

Preocupado com o rendimento e aprendizado dos alunos ingressantes e veteranos 

no curso, devido a deficiências de conhecimentos básicos que porventura os mesmos 

apresentem ao saírem do Ensino médio, o CST em Agroecologia em consonância com as 

políticas internas do IFPB e do Campus Picuí recomendam aos docentes que insiram nas 

ementas das disciplinas tópicos de revisão de conhecimentos básicos de modo que 

funcionem como mecanismo de nivelamento dos docentes, resultando assim num melhor 

dos conhecimentos e competências a serem adquiridas nas disciplinas. 

Além disso, todos os professores oferecem carga horária de atendimento aos 

discentes para sanarem dúvidas referentes aos temas ministrados e deficiências de 

conhecimentos básicos que os mesmo apresentem e que não se sintam confortáveis de 

trabalharem essa deficiência em sala junto com os demais colegas de turma. 

1.2.3 APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
Há ampla divulgação de eventos relacionados à área que serão realizados durante o 

ano. Esses eventos são científicos ou de divulgação tecnológica, palestras, seminários 

dentre outros, além de visitas técnicas que podem ser realizadas. 

O IFPB-Campus Picuí possui um programa de auxílio para participação de discentes 

nesses eventos, sendo concedido auxílio quando o evento é relevante e/ou, quando o 

discente apresentará trabalhos sob a orientação do corpo docente do IFPB-Campus Picuí. 

Diversos eventos são também realizados na instituição como palestras, minicursos 

dentre outros. 
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1.3  OUVIDORIA 

 

A ouvidoria do IFPB-Campus Picuí ainda não está em funcionamento, mas já estão 

sendo tomadas as devidas providências no sentido de realizar processo eletivo do ouvidor, 

com posterior organização do setor e planejamento de atividades. 

 

1.4  ACOMPANHAMENTO AOS EGRESSOS 

 
De acordo com o PDI do IFPB, o acompanhamento de egressos é um mecanismo 

de singular importância para a retroalimentação do currículo escolar e também para que o 

Instituto possa avaliar o desempenho de seus alunos e o seu próprio desempenho. 

Neste sentido, o Instituto Federal da Paraíba manterá um cadastro atualizado das 

empresas parceiras e dos alunos que concluírem o curso e ingressarem no mundo de 

trabalho, possibilitando o acompanhamento, embora que de forma ainda incipiente, dos 

seus egressos. Promoverá, bienalmente, o Encontro de Egressos. 

 

1.5  REGISTROS ACADÊMICOS 

 
O Controle e o Registro Acadêmico são informatizados e realizados por meio do 

Sistema Q-Acadêmico, desenvolvido pela empresa Qualidata e do SUAP-EDU, 

desenvolvido pela própria Instituição. Esses sistemas permitem que a comunidade 

acadêmica tenha acesso a informações relativas aos cursos, às matrizes curriculares, aos 

processos seletivos entre outras. 

Os sistemas permitem lançamento de diários (registro de aulas, faltas e avaliações) 

e atividades, troca de mensagens entre usuários e o registro Escolar, disponibilização de 

materiais de aula, consulta aos alunos e turmas, horários e várias outras consultas a 

respeito de suas turmas e alunos.  

Os sistemas permitem ainda que os alunos possam consultar suas notas, faltas, seu 

histórico, horário individual, o conteúdo programático das disciplinas, informações como 

ofertas de estágio, entre outros. 
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As ferramentas facilitam todas as atividades de controle acadêmico, agilizando o 

acesso as informações acadêmicas pelos gestores e a disponibilização dos mesmos aos 

sistemas do MEC como, por exemplo, o Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC) e os censos da educação superior e básica. 

2. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

2.1  COORDENAÇÃO DO CURSO 

2.1.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

O CST em Agroecologia do IFPB/Campus Picuí está atualmente sob a coordenação 

do professor Jandeilson Alves de Arruda, Bacharel em Agronomia pela Universidade 

Federal da Paraíba e Mestre em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de 

Viçosa (http://lattes.cnpq.br/2949292441312840). Durante a graduação foi bolsista de 

iniciação científica durante 3,5 anos e monitor da disciplina Gênese, Morfologia e 

Classificação do Solo, sendo laureado pelo CREA-PB pelo melhor desempenho acadêmico 

da turma concluinte 2007.2. 

É docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba-

Campus Picuí, desde 11 de março de 2011, atuando no CST em Agroecologia, onde já 

desempenhou a função de coordenador do curso no período de 07 de 2011 a 03 de 2013. 

Foi também coordenador de Pesquisa e Extensão do Campus Picuí (março a outubro de 

2013) e substituto da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 

O docente atua em regime de dedicação exclusiva apresentando disponibilidade de 

carga horária  condizente com a necessidade da coordenação deste curso. 

 

2.1.2 ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO 

 
As Coordenações de Cursos são orgãos de execução responsável por planejar, 

acompanhar e avaliar as atividades de ensino, a partir dos projetos pedagógicos dos 

cursos, incentivando a elaboração e desenvolvimento de pesquisa e de extensão.  

O Coordenador do Curso é também presidente do Colegiado do Curso e do Núcleo 

Docente Estruturante, conforme previsto no Regimento Interno do campus. 



                        
 

234 
 

Dessa forma, o coordenador destina pelo menos 10 horas semanais às atividades 

da coordenação do curso para atendimento aos docentes e discentes, análises de 

processos e demais atividades demandadas à função. 

São competências e atribuições das Coordenações de Cursos:  

I. Colaborar com as Unidades Acadêmicas no desenvolvimento das políticas 

institucionais da Instituição, no planejamento e na efetivação das atividades específicas do 

Curso ou da Área;  

II. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso, a 

partir do Plano de Ensino, no que se refere aos conteúdos estabelecidos para a disciplina e 

carga horária; 

III. Acompanhar processos de avaliação utilizados pelos professores, em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico do 

Curso; 

IV. Incentivar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e programas ou projetos 

de extensão no âmbito do curso;  

V. Indicar docentes para composição de Bancas Examinadoras de Trabalho de 

Conclusão de Curso;  

VI. Distribuir equitativamente docentes a se responsabilizarem pela orientação de 

Trabalhos de Conclusão de Curso e de estágios;  

VII. Emitir declarações de participação em Bancas Examinadoras ou de orientação 

de Trabalho de Conclusão de Curso;  

VIII. Assessorar a Unidade Acadêmica na especificação e processo de compra de 

materiais, livros, insumos e equipamentos para os laboratórios vinculados ao curso;  

IX. Submeter à Unidade Acadêmica a programação das atividades de ensino a 

serem desenvolvidas a cada período letivo;  

X. Executar processos de efetuação, trancamento e cancelamento de matrícula; 

 XI. Efetuar processo de aproveitamento de estudos em disciplinas do curso, 

mediante Parecer de Professor da disciplina;  

XII. Promover a seleção de monitores e estabelecer os respectivos Planos de 

Trabalho.  
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XIII. Manter atualizado, em sistema eletrônico de controle acadêmico, os dados 

cadastrais dos estudantes vinculados ao curso;  

XIV. Desenvolver atividades de autoavaliação do curso, observando as diretrizes 

emanadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

 XV. Informar os dados relativos aos estudantes para participação no Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes e outros similares;  

XVI. Encaminhar para a Coordenação de Controle Acadêmico e Cerimonial, a cada 

semestre, a relação de prováveis concluintes do curso para dimensionamento e preparação 

da cerimônia de Colação de Grau Acadêmico ou formatura;  

XVII. Encaminhar aos Departamentos de Educação, a cada semestre, a relação dos 

estudantes que não efetuaram a matrícula ou se encontram na condição de provável 

jubilamento;  

XVIII. Auxiliar os Departamentos de Educação na elaboração de processos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso; 

 XIX. Subsidiar a Unidade Acadêmica na elaboração do Relatório Anual de 

Atividades;  

XX. Encaminhar às Unidades Acadêmicas relatório anual das atividades 

desenvolvidas. 

 

2.2 COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO 

  

De acordo com a Resolução CS nº 141/2015, de 02 de outubro de 2015, o 

Colegiado de Curso Superior (CCS) é o órgão deliberativo primário e de assessoramento 

acadêmico. Tem como objetivo desenvolver atividades voltadas para constante 

aperfeiçoamento e melhoria dos cursos superiores. o CCS é constituído pelos seguintes 

membros permanentes: 

I. Coordenador do curso superior, como Presidente; 

II. 4 (quatro) docentes efetivos vinculados à coordenação do curso superior, 

escolhidos por seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução 

por mais um; 
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III. 1 (um) discente, escolhido por seus pares, com seu respectivo suplente, para 

mandato de 1 (um) ano, sendo permitida uma recondução; 

IV. 1 (um) docente que ministre aula no curso, que seja lotado noutra coordenação, 

com seu respectivo suplente, para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 

recondução; 

V. 1 (um) representante técnico-administrativo em educação (pedagogo ou TAE), 

vinculado à coordenação pedagógica do campus, com seu respectivo suplete para 

mandato de 2 anos sendo permitida um recondução; 

  

O colegiado do curso de Tecnologia em Agroecologia  é atualmente composto pelos 

seguintes membros: 

Docentes titulares ligados à coordenação do Curso 

Jandeilson Alves de Arruda- Presidente do Colegiado 

Djair Alves de Melo 

Frederico Campos Pereira 

Jeane Medeiros Martins de Araújo 

Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

 

Professores de outra área que ministram aula no curso 

Fábio Ribeiro Gomes- Titular 

Cristiane  de Souza Castro - Suplente 

 

Representantes Discentes 

Cícero Silva Dias - Titular 

Arquimedes Queiroz da Silva- Suplente 

 

Representantes Técnico-administrativos em educação 

Carmem Maia dos Santos Câmara- TItular 

Ana Paula Cardoso Silva Eugênio- Suplente  

 

São atribuições do Colegiado de Curso Superior:  
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I – assessorar a comissão de elaboração/atualização do Plano Pedagógico do Curso 

(PPC);  

II – acompanhar a execução didático-pedagógica do PPC;  

III – propor à Diretoria de Ensino do campus, oferta de turmas, aumento ou redução 

do número de vagas, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);  

IV – propor à Diretoria de Ensino do campus modificações no PPC, seguindo os 

trâmites administrativos para solicitação de mudança, alteração ou criação de cursos 

superiores no âmbito do IFPB;  

V - elaborar a proposta do Planejamento Acadêmico do Curso para cada período 

letivo, com a participação dos professores e com os subsídios apresentados pela 

Representação estudantil; 

VI - aprovar os planos de disciplina e de atividade, para cada período letivo, 

contendo obrigatoriamente os critérios, instrumentos e épocas de avaliações nas diversas 

disciplinas do curso; 

VII – propor, elaborar e levar à prática projetos e programas, visando melhoria da 

qualidade do curso; 

VIII – contribuir para a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

curso;  

IX – estabelecer critérios e cronograma para viabilizar a recepção de professores 

visitantes, a fim de, em forma de intercâmbio, desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 

extensão;  

X – aprovar a proposta de aproveitamento de estudos, adaptação curricular e 

dispensa de disciplina, conforme o caso, especialmente nas hipóteses de matrículas 

especiais ou decorrentes de transferências voluntárias, ex officio ou ingressos de 

graduados, de acordo com as normas vigentes;  

XI – acompanhar a divisão equitativa do trabalho dos docentes do curso, 

considerando o disposto no documento que regulamenta as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão;  

XII – apoiar e acompanhar os processos de avaliação do curso, fornecendo as 

informações necessárias, quando solicitadas;  
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XIII – analisar, dar encaminhamento, e atender sempre que solicitado, a outras 

atribuições conferidas por legislação em vigor. 

XIV – emitir parecer sobre a possibilidade ou não de integralização curricular de 

alunos que tenham abandonado o curso ou já que ultrapassado o tempo máximo de 

integralização, e que pretendam, mediante processo individualizado, respectivamente, de 

ré- matrícula e de dilatação de prazo, continuidade de estudos; 

XV – Acompanhar a sistemática de avaliação do desempenho docente e discente 

segundo o Projeto de Avaliação do IFPB. 

O Colegiado do CST em agroecologia deverá se reunir, ordinariamente,  uma vez 

por mês, ou extraordinariamente quando houver demanda. 

 

3. CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do CST em Agroecologia conta atualmente com 24 docentes, com 

ampla diversidade na formação acadêmica, com a maioria sendo formada por professores 

efetivos, com dedicação exclusiva, portadora de título de pós-graduação stricto sensu e 

apresentando experiência profissional, conforme pode ser observado na tabela a seguir. 

3.1 RELAÇÃO NOMINAL DO CORPO DOCENTE 
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E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 

IE
S

 -
 A

N
O

 

M
E

S
T

R
E

 

IE
S

 -
 A

N
O

 

D
O

U
T

O
R

 

IE
S

-A
N

O
 

N
M

S
2
 

E
F

M
3
 

F
M

S
4
 

F
P

5
 

650.115.893-15 Almir Souza e Silva Neto 

C
E

F
E

T
-M

A
 

2
0
0
7
 

E
S

A
B

-2
0
1
1
 

U
F

R
N

-2
0
1
3

 

U
F

R
N

- 
2
0
1
6
 

1 4 13 não 
3 anos e 5 

meses 

                                            
1 Na formação Acadêmica informar a sigla da instituição concedente da titulação e o ano de conclusão; 
2 NMS – tempo de experiência profissional (em ano) No Magistério Superior; 
3 EFM – tempo de experiência (em ano) no Ensino Fundamental e Médio 
4 FMS - tempo de experiência profissional (em ano) Fora Magistério Superior; 
5 Formação Pedagógica (Sim ou Não). Caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de disciplinas, de 
treinamentos ou de capacitação de conteúdo didático-pedagógico; 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA1 EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

T
E

M
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

O
 

G
R

A
D

U
A

D
O

 

IE
S

 -
 A

N
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
IS
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A

 

IE
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N
O
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E
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T

R
E

 

IE
S
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 A

N
O

 

D
O

U
T

O
R

 

IE
S

-A
N

O
 

N
M

S
2
 

E
F

M
3
 

F
M

S
4
 

F
P

5
 

675.854.424-91 
Ana Angélica de Lucena 

Taveira Rocha 
U

F
P

B
 1

9
9
3

 

U
F

P
B

 2
0
1
1

 

U
F

P
B

 2
0
0
3

 

- - 5 8 1 Sim 

 
 
 

3 anos e 9 
meses 

788.774.314-15 
Aniuska Almeida 

Nepomuceno Fontinelli 
 

U
F

P
B

 1
9
9
9
 

- 

U
F

P
B

 2
0
0
4
 

- 12 5 3 Não 

 
 
 

1 ano e 11 
meses 

856.121.544-53 Cristiane de Souza Castro 

U
F

P
E

-1
9
9
9
 

F
A

F
IR

E
-2

0
0
5
 

U
F

P
E

-2
0
1
5
 

- 3 18 0 Sim 

 
 
 

3 anos e 1 
mês 

906102884-15 Cynthia de Lima Campos 

U
F

P
E

 1
9
9
7

 

- 

U
F

P
E

 2
0
0
6

 

U
F

P
E

 2
0
1
3

 

6 3 2 Sim 

 
 
 

3 anos e 9 
meses 

028.139.094-08 Daniela Batista da Costa 

U
F

P
B

 2
0
0
3
 

- 

U
F

C
G

 2
0
0
6
 

U
F

R
P

E
 2

0
1
2
 

4 0 0 Não 

 
 
 

1 ano e 9 
meses 

854.318.504-15 Djair Alves de Melo 

U
F

P
B

 2
0
0
4
 

- 

U
F

C
G

 2
0
0
6
 

U
F

V
 2

0
1
4
 

4 16 0 Sim 

 
 
 

3 anos e 1 
mês 

013.495.633-82 Fábio Gomes Ribeiro 

U
F

P
I-

2
0
0
7
 

 

U
F

P
I-

2
0
1
0
 

U
F

P
E

-2
0
1
5
 

2 2  Não 

 
 
 

1 ano e 9 
meses 

281.443.414-49 
Francisco Roberto de 

Sousa Marques 

U
F

P
B

-1
9
9
4
 

U
F

L
A

-1
9
9
9
 

U
F

P
B

-2
0
0
6
 

- 5 0 17 Sim 

 
 
 

Cooperação 
técnica 

504.609.864-49 Frederico Campos Pereira 

U
F

P
B

 -
1
9
8
8
 

U
F

C
G

 -
2
0
1
0
 

U
F

C
G

-2
0
1
0
 

U
F

C
G

-2
0
1
3
 

6 2 8 Não 

 
 
 

6 anos 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA1 EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

T
E

M
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

O
 

G
R

A
D

U
A

D
O
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S

 -
 A

N
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
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A

 

IE
S

 -
 A

N
O
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E
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T
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 A
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O

 

D
O

U
T

O
R

 

IE
S

-A
N

O
 

N
M

S
2
 

E
F

M
3
 

F
M

S
4
 

F
P

5
 

061.586.514-35 
Géssica Anastácia Gomes 

da Costa 
U

F
P

B
-2

0
1
0
 

 

U
F

P
E

-2
0
1
2
 

U
F

P
E

-2
0
1
6
 

1 2 0  

 
 
 

9 meses 

009.740.733-00 
Jandeilson Alves de 

Arruda 

U
F

P
B

 2
0
0
8
 

- 

U
F

V
 2

0
1
0
 

--
 6 0 0 Não 

 
 
 

6 anos 

790.978.124-53 
 Jeane Medeiros Martins 

de Araújo 

U
F

E
R

S
A

 

1
9
9
8
 

- 

U
F

E
R

S
A

 

2
0
0
6
 

U
P

V
-2

0
1
6
 

6 2 8 Não 

 
 
 

4 anos e 10 
meses 

061.647.234-00 
Joab Josemar Vitor Ribeiro 

do Nascimento 

U
E

P
B

 2
0
0
9
 

F
I 

J
a
c
a
re

p
a
g
u
á
 

2
0
1
1
 

U
F

P
B

 2
0
1
1

 

- 5 5 1 Não 

 
 
 

2 anoe e 8 
meses 

074.031.684-29 
João Paulo Formiga de 

Meneses 

U
F

C
G

 2
0
1
4
 

- 

U
F

C
G

 2
0
1
6
 

- 0 4 0 Não 

 
 
 

10 meses 

195.697.503-91 
José Lucínio de Oliveira 

Freire 

U
F

P
B

 1
9
8
5
 

C
E

F
E

T
 1

9
9
7
 

- 

U
F

P
B

 1
9
9
5
 

U
F

P
B

 2
0
1
1
 

6 11  Sim 

 
 
 

3 anos e 2 
meses 

041.440.804-71 
José Márcio da Silva Vieira 

Oliveira 

U
F

C
G

-2
0
0
6
 

- 

U
F

C
G

-2
0
1
0
 

- 6 6 1 Sim 

 
 
 

6 anos 

069.912.304-64 
Kassandra Christiny Silva 

Mendes Soares  

U
F

P
E

-2
0
1
0
 

- 

U
F

P
E

-2
0
1
3
 

- 3 2 0 Não 

 
 
 

1 ano e 9 
meses 

011.373.654-12 
Lidiane Cristina Félix 

Gomes 

IF
P

B
 2

0
0
9
 

U
E

P
B

 2
0
1
1
 

U
E

P
B

 2
0
1
2
 

U
F

C
G

 2
0
1
1
 

U
F

C
-2

0
1
6

 

4 3 9 Sim 

 
3 anos e 1 

mês 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA1 EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

T
E
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M
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F
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S
4
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P

5
 

029.775.474-28 
Luciano Pacelli Medeiros 

de Macedo 
U

F
P

B
 1

9
9
6

 

- 

U
F

L
A

 2
0
0
1
 

U
S

P
 2

0
0
4
 

6 4 1 Sim 

 
 
 

5 anos e 8 
meses 

023.047.354-79 
Luís Augusto de 

Mendonça Ribeiro 

U
n
ip

ê
-2

0
0
3

 

- 

U
F

P
B

-2
0
1
7
 

- 2 4 2 Não 

 
 
 

10 meses 

022.407.064-90 
Montesquieu da Silva 

Vieira 

U
F

P
B

-2
0
0
2
 

- 

U
F

P
B

-2
0
0
8
 

- 6  15 Não 

 
 
 

1 ano 

053.429.034-59 Severino Araújo de Souza 

U
F

P
B

 2
0
0
7

 

- 

U
F

P
B

 2
0
1
0

 

U
F

P
B

 2
0
1
5

 

2 8 0 Sim 

 
 
 

1 ano e 10 
meses 

937.805.243-68 Tadeu  Macryne Lima Cruz 

U
F

C
 2

0
0
7
 

- 

U
F

C
 2

0
0
9
 

U
F

C
 2

0
1
5
 

3 2 0 Não 
3 anos e 1 

mês 

Legenda: 
FP - Formação Pedagógica (Sim ou Não). Caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de disciplinas, de treinamentos ou de 

capacitação de conteúdo didático-pedagógico; 
NMS – tempo de experiência profissional (em ano) No Magistério Superior; 
NEM – tempo de experiência (em ano) no Ensino Fundamental e Médio 
FMS - tempo de experiência profissional (em ano) Fora Magistério Superior; 
TC – Tempo (em ano) de Contrato na IES; 

Na formação Acadêmica informar a sigla da instituição concedente da titulação e o ano de conclusão; 
O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro 

superior. 

 
 

 

SEMESTRE DISCIPLINA PROFESSOR 

1º Informática Básica Almir Souza e Silva Neto 

1º Metodologia da Pesquisa Científica Djair Alves de Melo 

1º Química Aplicada Severino Araújo de Souza 

1º Inglês Instrumental Ana Angélica de Lucena Taveira Rocha 

1º Bases Científicas da Agroecologia Francisco Roberto de Sousa Marques 
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1º Matemática Aplicada João Paulo Formiga de Meneses 

1º Biologia Aplicada Géssica Anastácia Gomes da Costa 

1º Português Insrtumental Cristiane de Souza Castro 

2º Filosofia Jeane Medeiros Martins de Araújo 

2º Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos Jandeílson Alves de Arruda 

2º Física Aplicada Fabio Gomes Ribeiro 

2º Biomas e Ecologia da Caatinga Frederico Campos Pereira 

2º Topografia Lidiane Cristina Félix Gomes 

2º Educação e Diversidade Cynthia de Lima Campos 

2º Bioquímica Kassandra Christiny Silva Mendes Soares 

2º Sociologia Rural José Márcio Vieira da Silva 

2º Estatística Geral João Paulo Formiga de Meneses 

3º Química e Física dos Solos Jandeílson Alves de Arruda 

3º Estatística Experimental Tadeu Macryne Lima Cruz 

3º Fisiologia Vegetal Jeane Medeiros Martins de Araújo 

3º Agrometerologia Tadeu Macryne Lima Cruz 

3º Botânica da Caatinga Frederico Campos Pereira 

3º Agroecologia Animal I Daniela Batista da Costa 

3º Microbiologia Agrícola Géssica Anastácia Gomes da Costa 

3º Relações de Gênero na Agricultura Familiar Cynthia de Lima Campos 

4º Agricultura I Montesquieu Vieira da Silva 

4º Economia Solidária Luís Augusto de Mendonça Ribeiro 

4º Hidráulica Aplicada Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

4º Fertilidade do Solo Jandeílson Alves de Arruda 

4º Gestão Ambiental Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

4º Higiene e Segurança do Trabalho Jeane Medeiros Martins de Araújo 

4º Agroecologia Animal II Daniela Batista da Costa 

4º Olericultura e Plantas Medicinais José Lucínio de Oliveira Freire 

4º Tecnologia e Produção de Sementes Djair Alves de Melo 

5º Irrigação e Drenagem Tadeu Macryne Lima Cruz 

5º Políticas Públicas para a Agricultura Familiar Montesquieu Vieira da Silva 

5º Agricultura II  Jeane Medeiros Martins de Araújo 

5º 
Manejo Ecológico de Pragas, Doenças e Vegetação 
Espontânea 

Luciano Pacelli Medeiros de Macedo 

5º Legislação Agrária e Ambiental Luís Augusto de Mendonça Ribeiro 

5º 
Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas 
Degradadas 

Frederico Campos Pereira 
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5º Agroecologia Animal III Djair Alves de Melo 

5º Fruticultura Tropical José Lucínio de Oliveira Freire 

6º 
Hidrologia e Gestão dos Recursos Hídricos no 
Semiárido 

Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento 

6º 
Comunicação e Métodos Participativos em Extensão 
Rural 

Montesquieu Vieira da Silva 

6º 
Legislação e Certificação de Produtos de Base 
Ecológica 

Luís Augusto de Mendonça Ribeiro 

6º Beneficiamento e Processamento de Produtos Animais Daniela Batista da Costa 

6º 
Beneficiamento e Processamento de Produtos 
Vegetais 

Daniela Batista da Costa 

6º Sistemas Agroflorestais da Caatinga Djair Alves de Melo 

6º Relações Humanas no Trabalho Aniuska Almeida Nepomuceno Fontinelli 

6º Produção de Mudas Nativas 
Francisco Roberto de Sousa Marques 

6º Vivências em Agroecologia 
Francisco Roberto de Sousa Marques 

6º Trabalho de Conclusão de Curso 
José Lucínio de Oliveira Freire 

 Espanhol Instrumental (Optativa) 
Cristiane de Souza Castro 

 Libras (Optativa) 
Cristiane de Souza Castro 

 Atividades Complementares 
Cynthia de Lima Campos 

 



                        
 

244 
 

3.2 TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CORPO DOCENTE E EFETIVA DEDICAÇÃO AO 
CURSO 

 
O corpo docente do CST em Agroecologia é formado por profissionais qualificados, 

tendo a grande maioria pós-graduação stricto sensu, experiência profissional e dedicação  

integral à Instituição. 

 

3.2.1 TITULAÇÃO 

 
Dos 23 docentes que compõe hoje o corpo docente do CST em Agroecologia, 95% é 

formado por mestres (35 %) e doutores (60 %), evidenciando grande qualificação do 

mesmo e evidenciando grande grau de especificidade nas diversas áreas do 

conhecimento, o que contribui em suma para a formação dos discentes. 

TITULAÇÃO Nº % 

Doutor 12 50,0 

Mestre 11 45,8 

Especialista 01 04,2 

Graduado 00 000 

Total 24 100,0 

 
 

3.2.2 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

 
O corpo docente do curso é formado 86 % por profissionais efetivos e contratados 

em regime de dedicação exclusiva, e 14% em regime de 40 horas destinadas à instituição 

nas mais diversas atividades previstas nas diretrizes para gestão de atividades de ensino 

pesquisa e extensão do IFPB, possibilitando assim a oferta de formação de qualidade e 

cumprimentos das atividades previstas neste documento. Dessa forma, 100% do corpo 

docentes apresenta regime de trabalho integral. 

 

REGIME DE TRABALHO Nº % 

Tempo Integral 24   100,0 

Tempo Parcial 00     00,0 

Horista 00     00,0 

Total 24 100,0 
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3.2.3 EXPERIÊNCIA (ACADÊMICA E PROFISSIONAL) 

 

O corpo docente do CST em Agroecologia é formado, em sua grande maioria, por 

profissionais com pelo menos 01 (hum) ano de experiência acadêmica ou profissional. 

 

3.2.3.1 TEMPO DE EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR  

 

96 % (23 docentes) do corpo docente do CST em Agroecologia apresentam mais de 

um ano de experiência no magistério superior. Destes, 75% (18 docentes) apresentam 

mais de três anos de experiência no magistério superior 

Exercício no magistério superior Nº % 

Sem experiência 01 4 
De 1 a 2 anos 05 21 
3 anos ou mais 18 75 

 24 100,0 

 

3.2.3.2 TEMPO DE EXERCÍCIO NA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

79 % do corpo docente do CST em Agroecologia apresentam pelo menos um ano de 

experiência na docência na educação básica. Do total de 24 docentes, 13 deles, (54%) 

apresentam 3 anos ou mais de experiência na docência na educação básica. 

Exercício no magistério superior Nº % 

Sem experiência 05 21 
De 1 a 2 anos 06 25 
3 anos ou mais 13 54 

 24 100,0 
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3.2.3.3 TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL FORA DO MAGISTÉRIO  

 

71 % (17 professores) do corpo docente apresenta pelo menos três anos de 

experiência profissional fora do magistério superior (MS), seja no ensino básico ou em 

outros ramos de atuação de sua formação profissional. 

 

Experiência Profissional Fora do Magistério Nº % 

Sem experiência 02 8 
De 1 a 2 anos 05 21 
3 anos ou mais 17 71 

 24 100,0 

  

3.3 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO OU CIENTÍFICO DO CORPO DOCENTE 

 
O corpo docente do CST em Agroecologia do IFPB-Campus Picuí apresenta boa 

produção científica nos últimos três anos, tendo participado de diversos eventos científicos, 

como pode ser observado pelo elevado número de resumos publicados. 

Tendo em vista que a grande maioria dos docentes possui título de doutorado e 

mestrado observa-se excelente produção científica entre os mesmos.  

3.3.1 PUBLICAÇÕES 

TIPO DE PUBLICAÇÃO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
2014 2015 2016 

Artigos publicados em periódicos científicos 13 18 18 49 

Livros ou capítulos de livros publicados 34 5 0 39 
Trabalhos publicados em anais (completos ou resumos) 36 28 27 91 
Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos publicados 0 0 0 0 

 
 
 

3.3.2 PRODUÇÕES TÉCNICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS 

PRODUÇÕES TÉCNICAS ARTISTICAS E CULTURAIS 
QUANTIDADE 

TOTAL 
2014 2015 2016 

Propriedade intelectual depositada ou registrada 0 0 0 0 
Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais 3 10 0 13 
Produção didático-pedagógica relevante publicada ou não 0 0 0 0 
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3.4  PLANO DE CARREIRA E INCENTIVOS AO CORPO DOCENTE 

 
O exercício da docência no Instituto Federal da Paraíba é permitido à profissional 

com formação mínima de graduação. Os docentes são selecionados através de chamada 

em Edital Público e prestam exames de provas e/ou de títulos, quando concorrem ao cargo 

efetivo. Para a admissão como professores substitutos se submetem a um processo 

seletivo simplificado, composto de seleção curricular e aula. 

Com a edição da Lei nº 11.782/2008 os docentes ganharam uma nova estrutura de 

carreira sendo denominados de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico.  

O plano de carreira e o regime de trabalho são regidos pela Lei nº 11.784, de 22 de 

setembro de 2008, pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e pela Constituição 

Federal, além da legislação vigente atrelada a essas Leis e a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

O Instituto Federal da Paraíba tem uma política de qualificação e capacitação que 

contempla o estímulo a participação em Seminários e Congressos, além da oferta de 

cursos de pós-graduação para os docentes e técnicos administrativos seja através da 

participação em programas das Universidades como também dos programas 

interministeriais como é o caso do Minter e do Dinter. 

A Política de Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos no âmbito 

Institucional, foi instituída através da Portaria nº 96/2014 – CONSUPER de 09 de maio de 

2014 

O Plano de capacitação do IFPB considera os seguintes níveis de qualificação 

profissional: 

• Pós-Graduação stricto sensu: mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

• Pós-Graduação lato sensu: especialização. 

• Atividades de curta duração: cursos de aperfeiçoamento, atualização, congressos, 

seminários, conclaves, simpósios, encontros e similares; 

•Licença para capacitação, prevista no Art. 87 da Lei 8.112/1990 e no Art. 30 da Lei 

‘1.772/12, para os servidores públicos federais. 
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No âmbito do IFPB, a Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) é o órgão 

responsável pela análise dos processos de progressão funcional dos docentes e tem sua 

atuação regulada pelo 94.664/87 e legislação complementar. 

 

3.5  DOCENTES X NÚMERO DE VAGAS AUTORIZADAS 

Há uma pequena relação docente x número de vagas autorizadas (3,33), de modo 

que há plenas condições de orientação e acompanhamento, por parte do corpo docente 

aos discentes envolvidos em atividades didáticas diversas ligadas ao curso. 

NÚMERO DE VAGAS ANUAIS/DOCENTE EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL QUANTIDADE 

Vagas anuais  80 

Total de docentes em TI  24 

Média 3,33 

 

3.6  DOCENTES POR DISCIPLINAS 

 
Atualmente o número de professores disponível ao curso atende às necessidades 

do mesmo no que diz respeito às disciplinas ofertadas, estando a grande maioria dos 

professores dentro da recomendação das Diretrizes Curriculares Nacionais e das Normas 

do IFPB (um professor ministrando no máximo três disciplinas). O quadro de professores 

do CST em Agroecologia encontra-se completo. 

 

4 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
1.1  FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO E  

ADMINISTRATIVO 

 
O corpo técnico-administrativo do CST em Agroecologia do IFPB-Campus Picuí é 

formado por profissionais especializados, de modo a atender as necessidades do curso no 

que diz respeito ao funcionamento normal das atividades didáticas, apoio psicopedagógico, 

atenção em saúde e acesso aos recursos bibliográficos e de informática.  

A Coordenação Pedagógica e de Apoio ao Estudante é formada por duas pedagogas, 

uma técnica em assuntos educacionais, uma assistente social e uma psicóloga, de modo 
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que os estudantes possam receber atenção psicopedagógica condizente com a proposta do 

curso e com o regimento e PDI do IFPB. Também é composta por um médico clínico geral, 

uma técnica em enfermagem e um odontólogo responsáveis  por promover a atenção em 

saúde para os estudantes. 

A Biblioteca é gerida por uma bibliotecária para garantir o bom funcionamento da 

biblioteca, um ótimo controle de acesso aos recursos bibliográficos, além de conservação e 

atualização do acervo. 

Outras atividades mais simples desenvolvidas pela coordenação de curso, não 

demandam profissionais com nível de formação especializado o que justifica a não 

contratação de profissionais de nível superior para essas atividades, porém, de acordo com 

o plano de carreira do corpo técnico-administrativo e o PDI do IFPB, há possibilidade de 

capacitação dos profissionais. 

1.1.1 ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS ÀS NECESSIDADES 

DO CURSO 

Atualmente, o corpo técnico administrativo do curso é capaz de atender a demanda 

de atividades. Abaixo são apresentados os dados dos profissionais que compõe o corpo 

técnico-administrativo do CST em Agroecologia do Campus Picuí. 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO FORMAÇÃO | TITULAÇÃO 

 
Alini Casimiro Brandão 

Bibliotecária  
Graduação | Mestrado 

 
Ana Paula Cardoso Silva Eugênio 

 

Técnica em Assuntos 
Educacionais 

Graduação | Mestrado 

 
Antônio Joálison de Araújo Morais 

Assistente de Alunos Graduação | Especialização 

Carmem Maia dos Santos Câmara 
 

Pedagoga Graduação | Especialização 

Cátia Monteiro Barbosa Maciel Tradutora e intérprete de 
linguagem de sinais 

Graduação 

 
Claudio Lima de Menezes 

Contador Graduação | Mestrado em 
andamento 

Cristiano Cabral Santos Técnico em laboratório/Meio 
Ambiente 

Graduação 

 
Daniel Amaro da Rocha Coutinho 

Técnico em Contabilidade  
Graduação 

Danúbio Leonardo Bernardino de 
Oliveira 

 

Técnico em 
laboratório/Química 

Graduação| Mestrado em 
andamento 

Edicleber de Araújo Silva Assistente de Alunos Graduação | Especialização 

Enéas Fábio Fárias Neves Assistente em Administração 
| Coordenador de 

Graduação 
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Administração de Materiais e 
Recursos Patrimoniais. 

Everton Pereira de Pontes Assistente em 
Administração/Coordenador 

de Controle Acadêmico 

Graduação 

Francisca Tatiana de Oliveira 
Souza 

Tecnóloga em Agroecologia Graduação| Especialização em 
andamento 

Francisco Tadeu Dantas Júnior Assistente em Administração Ensino Médio | Graduação em 
andamento 

George Pedro Barbalho de Araújo Administrador Graduação 

Janilda Maria de Arruda Assistente em Administração Graduação 

José Leonilton Dantas Assistente em Administração Graduação | Especialização 

José Torres Coura Neto Técnico em 
Laboratório/Física 

Graduação 

Luana Cristina de Medeiros Auxiliar de biblioteca Graduação | Especialização 

Madele Maria Barros de Oliveira 
Freire  

Pedagoga/ Coordenadora 
Pedagógica e de Apoio ao 

Estudante  
 

Graduação | Mestrado em 
andamento 

Maria das Dores Araujo Lucena Técnica em enfermagem Graduação | Especialização 

Nathalya Cristina Ribeiro Trigueiro Assistente Social Graduação | Mestrado em 
andamento 

Paula Barreto de Azevêdo Maia Assistente Administrativa | 
Coordenadora de 

Administração de Materiais e 
Recursos Patrimoniais 

Graduação | Especialização 

Paulo Azevedo Macedo Auxiliar de Biblioteca | 
Coordenação de Compras e 

Licitações 

Graduação 

Railma de Andrade Fernandes Assistente de Alunos | 
Coordenação de Gestão de 

Pessoas 

Graduação | Mestrado em 
andamento 

Rafael Chagas Silva Técnico em 
Laboratório/Geologia 

Graduação 

Renan Nicolau Ribeiro da Rocha Técnico em 
Laboratório/Mineração 

Graduação 

Robson Thiago Alves de Sousa Odontólogo Graduação/Especialização em 
andamento 

Suelisson da Silva Araújo Médico/Clínico Geral Graduação 

Thayssa Daniela da Silva Gomes Assistente em Administração Graduação 

Tiago de Medeiros Dantas Técnico em Tecnologia da 
Informação 

Ensino Médio | Curso Técnico 

Vanessa Pamella Correia de 
Souza 

Psicóloga Graduação | Especialização 

Vicente Cândido de Macedo Neto Técnico em Tecnologia da 
Informação 

Graduação 

Victor Hugo Henrique Assistente em Administração 
| Coordenador de 

Planejamento 

Graduação  
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4.2 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E INCENTIVOS AO PESSOAL TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

 
A seleção do corpo Técnico-administrativo do IFPB se dá através de concurso 

público de provas. O contrato dos Técnicos Administrativos em Educação é regido pela Lei 

no. 11.091/2005, que reestruturou o antigo PUCRCE. 

A carreira de técnico-administrativo é regida pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 

2005 (PCCTAE), pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e pela Constituição 

Federal, além da legislação vigente atrelada a essas Leis e a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

O Instituto Federal da Paraíba tem uma política de qualificação e capacitação para 

os técnicos administrativos, contempla a oferta de cursos de qualificação e atualização, 

além de propiciar oportunidades em cursos de pós-graduação através de parcerias com 

Universidades. Além disto, a implantação do CIS é uma realidade no Instituto que fortalece 

o processo de qualificação e capacitação do servidor. O Regime de Trabalho dos Técnicos 

Administrativos é de 40 horas semanais. 

No âmbito do IFPB, a Comissão Interna de Supervisão do PCCTAE é responsável 

pela implementação e fiscalização do cumprimento do PCCTAE. 

 

IV. INFRAESTRUTURA 

1 ESPAÇO FÍSICO GERAL 

 
O IFPB-Campus Picuí possui uma ótima infraestrutura com número de sala de aulas 

adequado ao número de cursos ofertados e discentes matriculados atualmente. Além 

disso, as salas destinadas às atividades de gestão e administrativas também atendem as 

necessidades da Instituição. 

Todas as salas apresentam mobiliário adequado e, em sua grande maioria, 

apresentam bom sistema para aproveitamento de luz solar, estão equipadas com 

condicionadores de ar e são limpas diariamente de modo que apresentam ótimas 

condições de funcionamento e de trabalho. 
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TIPO DE ÁREA QT ÁREA (m2) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 21 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Auditórios/Anfiteatros 01 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Salas de Professores 07 24 07:00-22:00 

Áreas de Apoio Acadêmico 07 24 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Áreas Administrativas 36 16 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Conveniência /Praças  05 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Banheiros 14 (7 F e 
7 M) 

Variável 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Conjunto Poliesportivo 01 128 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Laboratórios 13 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Laboratório didático (área de produção vegetal e animal) 01 12.000 07:00-11:00/ 13:00-17:30 

Biblioteca 01 64 07:00-20:00 

Total 122   

 

1.1 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 
A Instituição dispõe de Serviço de Segurança Patrimonial e Serviço de Portaria, 

ambos contratados, de modo a garantir a segurança do patrimônio da instituição e dos 

seus usuários. 

Tendo em vista a otimização do monitoramento da instituição e maximização da 

segurança está em fase de implementação um sistema de Câmera de filmagem que 

auxiliará o Serviço de Segurança. 

A IES dispõe também de Sistema de Prevenção de Incêndio composto por 

extintores distribuídos em vários pontos da instituição, bem como caixas (mangueira) de 

incêndio e sistema de alarme. 

Para prevenção de acidentes no uso de laboratórios e outras instalações o IFPB-

Campus Picuí conta, ou contará, com Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual a 

exemplo de chuveiro e lava-olhos (em implantação), capacetes, capelas de exaustão, 

dentre outros.   

Em síntese, o Serviço de Segurança Patrimonial dispõe de: 

 Sistema de prevenção de incêndio (extintores, caixas – mangueira – de incêndio e 

sistema de alarme); 

 Câmeras de filmagem; 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) diversos; 

 Manutenção e conservação das instalações físicas; 
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 Manutenção, conservação e expansão dos equipamentos. 

1.2 RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA 

 
Todas as salas de aula, bem como o auditório, estão equipadas com projetores 

multimídia (fixos ou móveis) e lousas digitais acompanhadas de equipamento de som (fixo 

ou móveis). 

Além disso, existe Televisor no auditório e Equipamentos de som (microfones/caixas 

e mesas de áudio) que podem ser utilizados pelos professores como equipamentos 

auxiliares e recurso didático. A Instituição dispõe ainda de tela de projeção que pode ser 

utilizada pelos professores. 

TIPO DE  EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 06 

Videocassete 02 

Retroprojetor ---- 

Projetor multimídia  48 

Projetor de slides ---- 

Filmadora 01 

Tela de Projeção 01 

Lousas Digitais 30 

Conjunto Microfone e caixa de som fixos na sala de aula 20 

Equipamentos de Som (microfones, caixa de som e mesa de áudio) 01 

 

1.3  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

As Instalações do IFPB –Campus Picuí funcionam em prédio próprio há pouco mais 

de 05 (cinco) anos. A despeito disso, diariamente são levantadas às necessidades de 

intervenção para manutenção e conservação das instalações. 

 

1.4  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EXPANSÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 
Todos os equipamentos pertencentes à IES foram adquiridos de modo à atender as 

necessidades dos cursos. Esses equipamentos seguem regras de uso sugeridas nos 

manuais dos fabricantes. 

 

 

 



                        
 

254 
 

1.5  CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A escola é reprodutora dos eventos da sociedade e cada um traz dela suas 

referências e representações. A humanização do processo educativo e a possibilidade que 

cada um tem de reinventar-se são fatores primordiais para que os investimentos em 

recursos materiais e humanos, junto à formação continuada dos profissionais da educação, 

se potencializem em instrumentos úteis e eficazes na construção de uma sociedade e de 

uma educação, de fato, para todos. 

O Decreto Nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 estabeleceu que “Pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.” 

Essas barreiras que podem obstruir a plena participação das pessoas com deficiência 

são definidas pela Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, como qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como 

o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento 

e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança; não se limitam apenas ao campo arquitetônico, atingiram outras áreas de 

conhecimento, notadamente a área pedagógica.  

Destarte o IFPB além de lidar com a eliminação das barreiras arquitetônicas enfrenta, 

também, as de caráter pedagógico e atitudinal conforme a concepção e implementação das 

ações previstas em seu Plano de Acessibilidade aprovado pela Resolução CS/IFPB N° 240 

de 17 de dezembro de 2015, que em observância às orientações normativas, visam, dentre 

outras, em seu art. 2º: 

 

I – Eliminar as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, 

comunicacionais, pedagógicas e atitudinais ora existentes;  

 [...] 

 IV – Promover a educação inclusiva, coibindo quaisquer tipos de 

discriminação; 

 [...] 
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 VIII – Assegurar a flexibilização e propostas pedagógicas 

diferenciadas, viabilizando a permanência na escola; 

 IX – Estimular a formação e capacitação de profissionais 

especializados no atendimento às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida e com transtorno do espectro autista. (IFPB, 

2015) 

 

O IFPB vem buscando lidar com a eliminação das barreiras que dificultam a inclusão 

de pessoas com deficiência através da implantação de Núcleos de Atendimento a Pessoas 

com Necessidades Especiais (NAPNE), criação de uma Coordenação de Ações Inclusivas 

de atuação sistêmica na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e das ações previstas 

em seu Plano de Acessibilidade, além da atenção as diretrizes expressas na Lei nº 

12.764/2012. 

Convém ressaltar que as ações desenvolvidas no sentido de sensibilizar e 

conscientizar, a fim de eliminar preconceitos, estigmas e estereótipos, serão extensivas aos 

servidores do quadro funcional do IFPB (docentes e técnicos administrativos) como 

também ao pessoal terceirizado. 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

(NAPNE) 

O IFPB, Campus Picuí, está em consonância ao que se refere às determinações do 

PDI, especialmente à estrutura arquitetônica do prédio, aquisição de equipamentos e 

procedimentos que favoreçam a acessibilidade. Ações didáticas efetivas estão sendo 

adotadas no sentido de prestar consultoria aos docentes, estimular e promover o 

desenvolvimento de atitudes e valores favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência, 

realização de pesquisas e produção de materiais didáticos. 

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) já 

está em plena atuação no Campus, tendo 04 (quatro) intérpretes de LIBRAS, 

sendo que um deles faz parte do quadro efetivo dos servidores, para auxiliarem no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas dos dois alunos com deficiência auditiva, 

proporcionando a redução da desigualdade, a eficácia da aprendizagem e a plena 

qualificação desses alunos. Visando também a inserção desses alunos no mercado de 
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trabalho, buscar-se-á disponibilização de vagas para estágio com Instituições e empresas.  

Faz parte do planejamento pedagógico, ações e atividades previstas como Curso de 

Capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os técnicos administrativos e 

docentes.  

 

2. ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

 
O CST em Agroecologia apresenta a sua disposição salas de aula em número 

suficiente para atender perfeitamente o atual corpo discente bem como demanda futura 

com a expansão do curso conforme demonstrado abaixo. O mesmo pode ser tido para os 

laboratórios.   

Há espaço físico destinado à atuação da coordenação do curso e arquivamento de 

documentos, na sala da coordenação. Conta ainda com ambiente adequado para atuação 

dos docentes e atendimento aos alunos. 

Todas as instalações apresentam bom estado de conservação, sendo realizados 

serviços de limpeza (diariamente) e manutenção (quando necessários). 

NOME QUANT. ÁREA TOTAL M² 
Sala da Coordenação do Curso 01 24 

Sala dos professores 01 24 

Sala do Núcleo de Agroecologia 01 64 

Salas de Aula 06 384 

Laboratórios 07 448 

Laboratório didático (produção vegetal e animal) 01 12.000 

Área de compostagem e vermicompostagem 01 80 

Total 13.024 

 

2.1 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

 
Existe na Instituição, junto à sala da Coordenação do Curso uma sala específica 

para os professores, estando essa equipada com condicionador de ar e armário. Essa sala 

apresenta internet sem fio disponível para os professores do curso. 

Há ainda a sala de professores (compartilhada com os docentes de todos os cursos) 

equipada com computadores, condicionador de ar, armários, mesas e cadeiras. 

Essas instalações apresentam boa iluminação e acústica, sendo limpas diariamente. 
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DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Sala de professores Bloco B-1º Andar 24 10 X X  

Sala de reuniões Bloco administrativo 64 20 X X  

 

2.2 GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

 
O CST em Agroecologia não possui gabinetes de trabalho individual para os 

docentes. 

Os docentes utilizam espaços compartilhados as salas para professores. Além 

dessas, há espaços alternativos onde os docentes podem realizar suas atividades laborais 

diariamente, a exemplo de laboratórios e da sala do Núcleo de Estudos em Agroecologia 

(NEA) e do Núcleo Interdisciplinar de Apoio à Comunidades Rurais (NIACAR). 

Os ambientes apresentam condicionadores de ar e rede de internet sem fio a 

disposição e são limpos diariamente.  

Todas as salas estão em ótimo estado de conservação 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Instalações para a coordenação do curso        

Sala da Coordenação do Curso Bloco B-1º andar 24     

Instalações para o NDE       

Sala dos professores Bloco B-1º andar 24 10    

Instalações para docentes (TI e TP)       

Sala dos professores Bloco B-1º andar 24 10    

Sala dos professores Bloco B-térreo 64 20    

Outras Salas       

Sala do Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA) Bloco B-1º andar 64 30    

Sala do Núcleo Interdisciplinar de Apoio à Comunidades Rurais (NIACAR) Bloco B-1º andar 24 10    

 

2.3 SALAS DE AULA 

 
Todas as salas são novas, apresentando boas condições de iluminação e acústica, 

estando equipadas com 40 conjuntos de mesas e carteiras, além de uma mesa com 

cadeira para professor. Todas possuem condicionador de ar, lousas digitais com caixa de 

som, e projetor de multimídia. 

Todas as salas apresentam portas largas permitindo fácil acesso por parte de 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
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As salas são limpas após cada turno de aula. 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 
(m2) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Sala 14 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Sala 15 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Sala 16 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Sala 17 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Sala 18 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Sala 19 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Sala 20 Bloco B- 1º andar 64 40 40 40  

Auditórios e/ou Salas de conferência       

Mini-auditório Bloco A - Térreo 64 52    

 
 
 

Instalações Sanitárias 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M2) APNE 

Sanitário Masculino 01 Bloco A-Térreo 48 X 

Sanitário Masculino 02 Bloco A-Subsolo 48 X 

Sanitário Masculino 03 Bloco B-Térreo 48 X 

Sanitário Masculino 04 Bloco B-Subsolo 48 X 

Sanitário Masculino 05 Bloco B-1º Andar 48 X 

Sanitário Masculino 06 Bloco administrativo- térreo 16 X 

Sanitário Masculino 07 Bloco administrativo- 1º andar 16  

Sanitário Feminino 01 Bloco A-Térreo 48 X 

Sanitário Feminino 02 Bloco A-Subsolo 48 X 

Sanitário Feminino 03 Bloco B-Térreo 48 X 

Sanitário Feminino 04 Bloco B-Subsolo 48 X 

Sanitário Feminino 05 Bloco B-1º Andar 48 X 

Sanitário Feminino 06 Bloco administrativo- térreo 16 X 

Sanitário Feminino 07 Bloco administrativo- 1º andar 16  

Legenda: 
APNE – Adaptado para Portadores de Necessidades Especiais 

 

2.4 EQUIPAMENTOS 

 
O IFPB-Campus Picuí dispõe hoje de uma grande quantidade de equipamentos que 

são utilizados para atividades de gestão e didáticas. 

Existem dois laboratórios de informática básica com computadores todos 

conectados à internet. 

Vários equipamentos estão à disposição para uso nas atividades de ensino, 

conforme descrito nas fichas dos laboratórios. 

 



                        
 

259 
 

2.4.1 ACESSO A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELOS ALUNOS 

 
O CST em Agroecologia dispõe de dois laboratórios de informática básica, 

equipados com 20 microcomputadores cada, todos conectados à internet.  

Além destes laboratórios, os alunos têm a sua disposição, ainda, oito máquinas 

conectadas à internet para pesquisa e realização de trabalhos.  

 

3. BIBLIOTECA 

Em um contexto de formação e desenvolvimento do ensino–aprendizagem, a 

formação de bibliotecas para subsidiar as práticas de ensino, pesquisa e extensão torna-se 

fundamental. Assim, são importantes unidades de informação para dinamizar o processo 

educacional, uma vez que disponibiliza aos seus usuários conteúdos das mais diversas 

áreas, além de um ambiente favorável ao desenvolvimento de estudos e pesquisa.  

 Inserida nesse contexto, a biblioteca do IFPB – Campus Picuí foi criada em 

setembro de 2010, sendo subordinada a Direção de Ensino. Funcionou em instalações 

provisórias até o primeiro semestre de 2015 e não possuía nome próprio. 

No segundo semestre de 2015, a biblioteca foi transferida para uma sede definitiva, 

com estrutura destinada ao seu funcionamento. E em um processo de eleição interna, que 

ocorreu em novembro de 2015, foi instituída uma comissão para elaboração de um 

processo eleitoral para escolha do nome para a biblioteca. Tal processo envolveu a 

comunidade acadêmica em uma votação para escolha dentre seis nomes sugeridos pela 

comissão, que após o processo indicou o nome do escritor Ariano Suassuna.  

No entanto, o processo eleitoral foi anulado e redirecionado a indicação do nome do 

servidor Belizário Rodrigues Neto, uma homenagem após seu falecimento em um trágico 

acidente, e levando em consideração a sua formação em Licenciatura em Letras. Essa 

indicação foi instituída pela comissão em acordo com a direção do campus e o 

consentimento de todos os alunos. 

 

3.1 OBJETIVO 

  

A biblioteca Belizário Rodrigues Neto tem como principal objetivo reunir informações 
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para subsidiar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do corpo docente e discente 

do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus Picuí. Com isso, 

oferecer materiais e serviços que auxiliem no processo de construção do conhecimento 

humanístico, científico e profissional desses usuários. 

 

3.2 ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

INFRAESTRUTURA N° Área (m²) Capacidade 

Disponibilização do acervo 01 1100** (1) 11.000 

Leitura      

Estudo em grupo 01 80* (2) 44 

Administração e processamento técnico do acervo 01 30*  - 

Recepção e atendimento ao usuário 01 40**  - 

Outras     

Acesso à internet 01 40* (3) 08 

Acesso à base de dados 01 40* (3) 08 

Consulta ao acervo 01 40* (3) 08 

TOTAL 03 1.370  

 
Legenda: 
N° é o número de locais existentes;  
Área é a área total em m²;  
Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de 
acesso. 

* Estes ambientes funcionam em uma única sala de x m² 
** Estes ambientes funcionam em uma única sala de x m² 

 

Inicialmente, em instalações provisórias, a Biblioteca Belizário Rodrigues estava 

distribuída em três salas:  

 Administração e processamento técnico – destinada aos processos de 

compra, registro, organização e classificação do acervo; 

 Sala de pesquisa/leitura – um ambiente com mesas para estudos e 

computadores com internet para estudo e pesquisa; 

 Acervo – ambiente com, aproximadamente, três mil obras distribuídas nas 

áreas de Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; 

Engenharia/Tecnologia; Ciências Agrárias; Ciências Sociais e Aplicadas; 

Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes.  
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Posteriormente, em agosto de 2015, a biblioteca foi transferida para a sede 

definitiva, que disponibiliza para seus usuários 9 ambientes: 

 Recepção – local de atendimento e orientação aos usuários, onde são 

realizados os processos de cadastro, consulta, empréstimo, reserva e 

devolução de materiais; 

 Sala da administração – Local destinado à coordenação geral da biblioteca, 

onde são elaborados projetos e políticas de desenvolvimento da biblioteca, 

planejamento, coordenação e implementação de ações para assegurar o 

funcionamento de atividades e serviços inerentes a biblioteca; 

 Sala de processamento técnico – local destinado a atividades de registro, 

classificação, catalogação e preparação do acervo para organização nas 

estantes; 

 Sala de manutenção e recuperação do acervo – local para realização de 

serviços de tratamento do acervo; 

 Acervo geral – local de exposição de livros, que permite aos seus usuários 

fazer consultas. Além disso, disponibiliza cabines individuais de estudo e 

mesas para estudo em grupo; 

 Biblioteca digital – local equipado de computadores conectados a internet 

para estudo e pesquisa; 

 Sala de coleções especiais – local que armazena obras de referência como 

dicionários, atlas, manuais, mapas, revistas, dvds, cds, entre outros. 

 Copa – Local para dar suporte aos servidores, equipado com materiais para 

preparo da alimentação. 

 Banheiros. 

 

Todos os ambientes da biblioteca são climatizados, com iluminação favorável e 

possuem mobília nova para o uso e o acesso dos seus usuários. 

A organização do acervo é realizada mediante o processamento técnico, iniciado 

pelo registro dos livros e posteriormente pela classificação seguindo a orientação da tabela 

de Classificação Decimal Universal (CDU) e com a tabela de Cutter, que formam o número 

de chamada e determinam a localização do livro na estante.  
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Após esse processo, é realizada a inserção dos livros no sistema de automação de 

bibliotecas chamado Gnuteca 3.0, que é uma versão gratuita de software para 

gerenciamento do acervo. Com isso, é possível registrar os livros em um banco de dados 

para realização de consultas, empréstimos, reservas e devoluções, além fornecer 

informações técnicas para administração e organização do acervo. 

Atualmente, a biblioteca possui cerca de onze mil obras distribuídas nas áreas de 

Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharia/Tecnologia; Ciências 

Agrárias; Ciências Sociais e Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes. 

Possui também a Ebrary Academic Complete, que corresponde a uma vasta base de livros 

eletrônicos abrangendo as mais variadas áreas do conhecimento e o Portal de Periódicos 

da CAPES que oferece acesso a textos selecionados em mais de 30 mil publicações 

periódicas internacionais e nacionais, e as mais renomadas publicações de resumos, 

cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes 

fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web. 

A biblioteca ainda não apresenta assinatura de nenhum periódico e não recebeu 

nenhum número de edição por meio de doação ou cooperação institucional. Contudo, há 

um processo de pesquisa para levantamento de títulos para posterior aquisição ou 

assinatura de materiais pertinentes aos cursos oferecidos pelo IFPB, campus Picuí, e a 

aquisição de multimídias para dar suporte ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

3.3 RECURSOS HUMANOS  

 

A Biblioteca do Campus Picuí encontra-se subordinada a Direção de Ensino, e está 

formada pela seguinte equipe: 

 Duas bibliotecárias, sendo uma responsável pela coordenação; 

 Um auxiliar de biblioteca; 

 Três servidores terceirizados, sendo dois responsáveis pela recepção e um 

pela limpeza. 

 
3.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
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O horário de funcionamento da biblioteca acontece de segunda a sexta-feira, das 

07:00 as 20:00hrs. Nos períodos de recesso escolar, a biblioteca atende em horário 

especial, de acordo com o funcionamento da Instituição. 

 

3.5  SERVIÇOS DE ACESSO AO ACERVO 

São considerados usuários da Biblioteca: os servidores lotados no IFPB, campus 

Picuí, e os alunos regularmente matriculados. A Biblioteca pode ser utilizada, também, 

pelos demais membros da comunidade externa que venham  procura-la com a finalidade 

de realizar suas pesquisas. 

O acesso às estantes do acervo geral é livre, com direito à consulta dos 

documentos. 

Os livros do acervo geral poderão ser emprestados aos usuários da biblioteca 

(servidores lotados no IFPB, campus Picuí, e os alunos regularmente matriculados). Para 

cada aluno, é permitido o empréstimo de 03 livros, por 10 dias consecutivos e para cada 

servidor podem ser emprestados 05 livros, por 20 dias consecutivos. Para os livros 

pertencentes à coleção de referência, o empréstimo é permitido apenas para a devolução 

no mesmo dia. 

O empréstimo do material bibliográfico é pessoal e intransferível, cabendo ao 

usuário a responsabilidade pela conservação e devolução das obras. Caso o material não 

seja devolvido na data prevista, o usuário deverá pagar uma multa de $0,50 (cinquenta 

centavos) por dia de atraso e por livro, sendo isento desse pagamento aqueles que 

apresentarem documentos que atestem a impossibilidade de entrega. É permitida a 

renovação do empréstimo, exceto se houver reserva para tal obra. 
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3.6 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Além dos livros utilizados como bibliografia básica nas disciplinas do curso, há ainda 

livros que são utilizados como bibliografia complementar. 

A bibliografia complementar é tratada de maneira similar à bibliografia básica quanto 

a tombamento e critérios de utilização. 

Alguns títulos ainda estão em aquisição e há ainda levantamento da demanda, por 

parte das disciplinas, para aquisição de novos títulos. 
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3.7 FILIAÇÃO INSTITUCIONAL À ENTIDADE DE NATUREZA CIENTÍFICA 

 
No momento, ainda não há convênios ou filiação com as entidades científicas por 

parte da biblioteca.  

http://permacoletivo.files.wordpress.com/2008/06/manual-horta-organica-domestica.pdf
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3.8 APOIO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS  

 
A Biblioteca do IFPB – Campus Picuí disponibiliza para a comunidade acadêmica 

orientação técnica para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, com base 

nas Normas Técnicas de Documentação ABNT, serviço de elaboração de fichas 

catalográficas, computadores com acesso à Internet para a realização de pesquisas e 

digitação de trabalhos. Além disso, realiza a catalogação e levantamento bibliográfico. 

 

3.9 POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO 

 
A Biblioteca do IFPB - Campus Picuí adota procedimentos que norteaiam as 

atividades de seleção, aquisição, atualização, descarte e manutenção de suas coleções. 

Esta Política de Formação e Desenvolvimento das Coleções apresenta normas 

necessárias para manter o equilíbrio do acervo, partindo do processo de seleção e 

aquisição das obras. 

A seleção das obras para formação do acervo é responsabilidade do corpo docente, 

com mediação pelas Coordenações dos Cursos, em conjunto com a Biblioteca. Com base 

em critérios estabelecidos, a seleção do material informacional permitirá um melhor 

aproveitamento dos recursos financeiros e atendimento das necessidades dos usuários da 

Biblioteca. Os critérios de seleção devem ser observados pelo bibliotecário e têm as 

seguintes atribuições: 

 Selecionar e adquirir materiais informacionais, visando uma utilização positiva, 

ou seja, a contento da comunidade; 

 Analisar os títulos destinados à compra; 

 Selecionar o material recebido por doação e permuta. 

 

Para a formação do acervo, o material selecionado deve atender aos seguintes 

critérios: 

 Autor e/ou editor considerados autoridades no assunto; 

 Qualidade técnica da obra na abordagem do assunto; 

 Atualidade da edição; 



                        
 

278 
 

 Relevância da obra às necessidades da instituição; 

 Características físicas do material; 

 Alta demanda pelos usuários; 

 Idioma acessível; 

 Preço acessível. 

 

Objetivando melhor desenvolvimento do acervo, é imprescindível que além de 

identificar os usuários, a instituição e os recursos disponíveis, o bibliotecário tenha 

conhecimento dos próprios materiais a serem adquiridos, através de estudo das fontes de 

informação voltadas a seleção, tais como: 

 Bibliografias gerais e especializadas; 

 Guias de literaturas gerais e especializadas; 

 Catálogos, listas e publicidade de editores e livreiros e novas aquisições de outras 

bibliotecas; 

 Indicação de professores, alunos e servidores. 

 

O acervo da Biblioteca é formado por obras adquiridas por compra, contando ainda 

com obras recebidas por doação e permuta. 

Considerando os custos envolvidos na compra de materiais informacionais, os itens 

a serem adquiridos devem atender aos critérios estabelecidos para o processo de seleção. 

Quanto à prioridade das aquisições, o acervo deve contar com os seguintes itens: 

 Bibliografia básica e complementar que atenda aos programas das disciplinas 

de cada curso; 

 Assinatura de periódicos indispensáveis aos cursos; 

 Obras de referência (bibliografias, catálogos, dicionários, etc.). 

 

Para os cursos superiores, a aquisição quantitativa de exemplares obedecerá à 

proporção de um exemplar para cada seis alunos previstos no curso, para quaisquer dos 

títulos indicados na bibliografia básica destas disciplinas. 

Todo material doado à Biblioteca será submetido aos critérios estabelecidos para 

seleção. Quanto às doações recebidas, a Biblioteca poderá: 
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 Incorporá-las ao acervo; 

 Doá-las e/ou permutá-las; 

 Descartá-las. 

 

A Biblioteca coloca como material disponível para permuta: duplicatas de periódicos; 

livros e outros materiais adquiridos por doação, que não sejam de interesse aos objetivos 

da instituição ou que possuam vários exemplares, além de sua necessidade. 

A Biblioteca planeja o fornecimento de diversos tipos de materiais necessários ao 

atendimento das disciplinas dos cursos. O acervo da Biblioteca é formado pelas seguintes 

coleções: 

 Obras de Referência 

 Dicionários – idiomáticos, bilíngues, especializados e gerais em língua 

portuguesa e outros cuja demanda justifique sua aquisição; 

 Coletâneas de bibliografias. 

 Manuais; 

 Catálogos; 

 Guias; 

 Anuários. 

 Coleção Geral 

Composta pelos seguintes tipos de material: 

 Livros-textos – a Biblioteca possui livros-textos adotados pelos professores nas 

diferentes disciplinas, de modo a atender todos os alunos e professores. Embora a seleção 

do livro-texto seja da competência do professor, os bibliotecários deverão estar cientes dos 

critérios de seleção. São incluídos aqui os livros informativos gerais e/ou de assuntos 

específicos, próprios para auxiliar o ensino e a pesquisa; 

 Monografias, teses e dissertações; 

 Anais e trabalhos originários de congressos, conferências, seminários, 

encontros, reuniões, simpósios e similares; 

 

 Coleções Especiais 



                        
 

280 
 

O acervo de coleções especiais é formado de materiais considerados especiais, com 

importância histórica e de pesquisa, para atender as necessidades especificas dos 

programas dos cursos do IFPB Campus Picuí e será constituído das seguintes coleções: 

 Periódicos – Revistas e Jornais; 

 Multimeios – CD-ROM e DVD; 

 Material cartográfico: Mapas, Atlas, Globos. 

 

 Descarte 

Será realizado o descarte de obras que não são úteis aos usuários da Biblioteca, 

sendo transferidas para a armazenagem secundária. 

 

 Critérios 

O descarte na Biblioteca baseia-se nos seguintes critérios: padrão de uso, 

aparência, duplicatas, conteúdo, idioma, idade, tipo específico de material. 

 

Padrão de Uso 

 Material nunca consultado; 

 Antes do descarte, por esse critério, o material deverá ser exposto e divulgado, em 

local acessível aos usuários. 

 

Aparência 

 Obras que, pela aparência, não causam interesse de uso pelos usuários; 

 Obras com acabamento mal realizado; 

 Obras sem condições de recuperação 

 

Duplicatas 

 Duplicatas desnecessárias de títulos; 

 Duplicatas de obras desatualizadas; 

 Livros desatualizados, quando existe no acervo edições mais atualizadas. 

 

Conteúdo 
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 Livros que possuem edições atualizadas e com melhor tratamento de assunto; 

 Títulos repetitivos quando já existem séries completas. 

 

Idioma 

 Material em idioma completamente inacessível à comunidade e nunca 

consultados; 

 Edições em idioma inacessível aos usuários, quando existem no acervo outras 

edições em língua mais acessível que, portanto, são consultadas. 

 

Idade 

 Obras antigas e sem consulta desde que não sejam clássicas; 

 Reimpressões de obras desatualizadas; 

 Publicações antigas sem interesse para a instituição. 

 

Tipos de materiais bibliográficos que, por si próprio, destinam-se ao descarte: 

 Gramáticas antigas e sem mérito filológico; 

 Dicionários inexpressivos; 

 Autores desconhecidos e nunca consultados; 

 Material obsceno, sem cunho literário e artístico; 

 Volumes antigos nunca antes consultados. 

 

4 LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICO PARA O CURSO 

 
O CST em Agroecologia dispõe de diversos laboratórios, alguns destes laboratórios 

já se apresentam completamente montados, enquanto que outros ainda estão em processo 

de aquisição de equipamentos e materiais de consumo. Eles são/serão utilizados pelos 

discentes do curso e alguns deles prestarão serviço à comunidade, atendendo a 

recomendação de estrutura para CST em Agroecologia apresentada do Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia. 
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LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO 

LOCALI-ZAÇÃO ÁREA (M2) 
CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de Informática Básica (01)  X  Bloco A- subsolo 64 20 

Laboratório de Solos   X  Bloco B- térreo 64 40 

Laboratório de Biologia, Microbiologia e 
Fisiologia vegetal 

 X  Bloco B- térreo 64 40 

Laboratório de Processamento de Alimentos  X  Bloco B- térreo 64 40 

Laboratório de Tecnologia de Sementes  X  Bloco B- térreo 64 40 

Área de Produção Vegetal e Animal/Viveiro  X  Anexo 5.000 - 

Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X; 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X; 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X 

 
 

1.1 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DOS LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS 

 
Os laboratórios permitirão que os discentes recebam conhecimentos sólidos e 

atualizados, de modo que sua formação seja coerente com o proposto com o curso, com o 

perfil dos egressos, atendendo assim a demanda da sociedade. 

  

1.2  ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS ESPECÍFICOS DO CURSO 

 
Alguns laboratórios já se apresentam completamente montados, enquanto que 

outros ainda estão em processo de aquisição de equipamentos e materiais de consumo. 

Todos os laboratórios atendem (ou atenderão quando completamente montados) a 

necessidade das disciplinas do curso e do número de alunos, seguindo critérios de 

segurança e eficiência de utilização, de modo que os discentes possam receber ensino de 

elevada qualidade. 

1.3 Fichas dos laboratórios 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Informática Básica 01 

Área (m2): 64 Capacidade: 20 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Microcomputadores  20 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 20 

Mesa para docente com cadeira 01 

Bancadas X 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Informática Básica 01 

Condicionador de ar 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Informática Básica 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Máquinas conectadas à internet 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Almir Souza e Silva Neto x    Professor EBTT TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará apenas em horário de aula e monitoria (quando houver).  
Cada microcomputador poderá ser utilizado por apenas um aluno. 
O uso do laboratório é apenas para fins didáticos ficando os discentes proibidos de acessarem internet quando não autorizado 
pelo docente, bem como acessar jogos. 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Informática Básica 02 

Área (m2): 64 Capacidade: 20 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Microcomputadores  20 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 20 

Mesa para docente com cadeira 01 

Bancadas X 

Condicionador de ar 01 

Lousa digital 01 

Projetor d Multimídia 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Informática Básica 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Máquinas conectadas à internet 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Antonio Carlos Buriti da Costa Filho x    Professor EBTT TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará apenas em horário de aula e monitoria (quando houver).  
Cada microcomputador poderá ser utilizado por apenas um aluno. 
O uso do laboratório é apenas para fins didáticos ficando os discentes proibidos de acessarem internet quando não autorizado 
pelo docente, bem como acessar jogos. 

 
 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Solos   

Área (m2): 64 Capacidade: 40 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Pipetador semi automático de 25 ml. 01 

Pipetador semi automático de 100 ml. 01 

Pipetador semi automático de 75ml. 01 

Pipetador semi automático de 5ml. 01 

Medidor de índice acidez (pHmetro) 01 

Medidor de Condutividade Elétrica 01 

Ponte de titulação com bureta automática de 10 ml 01 

Dispensador  02 

Mesa agitadora orbital com plataforma em alumínio com garras e capacidade para 176 erlenmeyer de 125 ml. 01 

Bomba de vácuo 01 

Espectrofotômetro UV-VIS 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Solos   

Fotômetro de chama 01 

Lavador de estantes (baterias) de Erlenmeyrs 01 

Destilador de água  01 

Balança analítica 01 

Coluna deionizadora água 01 

Barrilete de PVC com capacidade para 50 L 02 

Barrilete de PVC com capacidade para 10 L 04 

Balança de precisão  01 

Estufa com circulação e renovação de ar 01 

Estufa de secagem e esterilização 01 

Chuveiro e lava-olhos 01 

Dessecador 01 

Bureta digital  01 

Refrigerador  01 

Cachimbo coletor solos de 10 cm³ 01 

Cachimbo coletor solos de 5 cm³ 01 

Conjunto de peneiras granulométricas 02 

Pisseta de 500 ml 05 

Trado de Caneco 01 

Trado holandês 01 

Trado de coleta de amostra indeformada 01 

Anéis volumétricos para coleta de amostra indeformada  18 

Carta de cores de Munsell para solos 01 

Centrífuga elétrica de bancada 01 

Destilador de nitrogênio 01 

Bloco digestor 01 

Chapa de aquecimento  01 

Agitador Dispersor de Solos 05 

Sistema de Exautão de lavagem de gases  01 

Mesa de tensão (caixa de Areia)  01 

Densímetro de Boyoucus 02 

Conjunto para determinação de curva de retenção de água com placas cerâmicas (panelas de pressão ou panelas 
de Richards 

01 

Cápsulas de alumínio com tampa para acondicionar amostras de solo. 50 

Pipeta automática com volume ajustável (0,5 a 10ml) 02 

 Micropipeta com volume ajustável (0 a 1 ml), uso em laboratório 02 

Vidrarias diversas necessária para laboratório de solos 01 

Macro controlador de Pipetagem  03 

Condicionador de Ar 01 

Microcomputador com impressora 01 

Conjunto de armários e estantes para laboratórios 01 

Equipamento de Proteção Individual 20 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 10 

Mesa com cadeira  01 

Armários com bancada 4 

Condicionador de ar 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Gênese, Morfologia e Classificação do Solo; Química e Física do Solo; Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas; Dentre outras 
demandas que venham a surgir por parte dos demais componentes curriculares do curso. 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Análise de fertilidade do solo, salinidade e nutrição de plantas. 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Jandeilson Alves de Arruda x    Professor EBTT TI 

André Luiz da Silva  x   TAA TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). Excepcionalmente 
será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de aulas práticas em 
horários extras. 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Solos   

Para fazer uso do laboratório o discente deverá atender aos itens de segurança. 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Biologia, Fisiologia vegetal e Fitossanidade 
Área (m2): 64 Capacidade: 40 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Balança de precisão 20 

Banho maria  01 

Dessecador completo a vácuo 01 

Estufa de esterilização e secagem  01 

Estufa Bacteriológica 01 

Contador de Colônia 01 

Câmara de fluxo laminar 01 

Estufa de fotoperíodo  01 

Microscópio estereoscópio binocular sem zoom  10 

Microscópio biológico de cabeça binocular  10 

pHmetro digital portátil  01 

Vidrarias diversas necessárias para laboratório de biologia e análises biológicas 01 

Conjunto de armários e estantes pra laboratórios 04 

Equipamento de Proteção Individual 20 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 10 

Mesa com cadeira  01 

Armários com bancada 4 

Condicionador de ar 01 

  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Biologia Aplicada, 
Microbiologia Agrícola 
Fisiologia Vegetal 
Manejo de Pragas, Doenças e Vegetação Espontânea. 
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Propagação e multiplicação de microrganismos e insetos de interesse agrícola 
 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Danúbio Oliveira  X    TAA TI 

Cassius Ricardo Santana da Silva     Professor EBTT TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

 
O acesso ao laboratório se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). Excepcionalmente 
será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de aulas práticas em 
horários extras. 
Para fazer uso do laboratório o discente deverá atender aos itens de segurança. 

 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Física 

Área (m2): 64 Capacidade: 40 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Ver itens do laboratório 20 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 20 

Mesa para docente com cadeira 01 

Bancadas 2 

Condicionador de ar 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Física 

Conjunto Mecânica Estática 01 

Conjunto trilho de ar linear  01 

Conjunto de plano inclinado 01 

Conjunto hidrostática 01 

Kit acessórios de queda livre 01 

Conjunto calorimetria 01 

Conjunto magnetismo e eletromagnetismo 01 

Conjunto de acústicas e ondas 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Física Aplicada 
Hidráulica e Hidrologia 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Cristiano Miranda Correia Lima  x   TAA TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). Excepcionalmente 
será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de aulas práticas em 
horários extras. 
Para fazer uso do laboratório o discente deverá atender aos itens de segurança. 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Química 

Área (m2): 64 Capacidade: 20 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Ver itens 20 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 20 

Mesa para docente com cadeira 01 

Bancadas 02 

pHmetro de bancada 01 

pHmetro portátil 01 

Agitador magnético com aquecimento 02 

Capela de exaustão de gases 01 

Conjunto chuveiro e lava-olhos 01 

Balança analítica 01 

Estufa de secagem 01 

Condutivímetro de Bancada 01 

Banho Maria 01 

Vidrarias e reagentes 01 

Condicionador de ar 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Química 
Bioquímica 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Danúbio Leonardo Bernardino de Oliveira  x   TAA TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). Excepcionalmente 
será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de aulas práticas em 
horários extras. 
Para fazer uso do laboratório o discente deverá atender aos itens de segurança. 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Tecnologia de Sementes 

Área (m2): 64 Capacidade: 40 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

amostradores, homogeneizador, equipamento para a ventilação das sementes, mesa termogradiente,, câmaras 
com sistema de aquecimento e de refrigeração, substratos para a germinação das sementes, placas contadoras, 
recipientes, embalagens e produtos químicos como, por exemplo, sal de tetrazólio, nitrato de potássio, ácido 
sulfúrico e outros. 

20 

Amostrador de sementes   

Germinador com alternância de temperatura e fotoperíodo  

Balança de precisão  

Balança analítica  

Condutivímetro  

pHmetro de bancada  

Amostrador (calador) de sementes  

Determinador de umidade para grãos  

Divisor (separador) de sementes  

Estufa incubadora BOD  

Lupa com iluminação fluorescente  

Placas contadoras de germinação  

Peneiras para classificação de sementes  

Germinador Mangelsdorf  

  

  

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 20 

Mesa para docente com cadeira 01 

Bancadas X 

Condicionador de ar 01 

  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnologia e Produção de Sementes 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Djair Alves de Melo X    Professor EBTT TI 

Frederico Campos Pereira x    Professor EBTT TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). Excepcionalmente 
será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de aulas práticas em 
horários extras. 
Para fazer uso do laboratório o discente deverá atender aos itens de segurança. 

 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Beneficiamento de Alimentos 

Área (m2): 64 Capacidade: 40 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Despolpadeira de frutas em aço inox 01 

Fogão industrial 4 bocas com forno 01 

Refrigerador 254 litros. 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Beneficiamento de Alimentos 

Freezer Horizontal 01 

Estufa microprocessada com circulação de ar. 01 

Caldeirão alto reto, de 16 litros, em alumínio, dimensão 01 

Caçarola baixa, 21 litros, em alumínio 01 

Batedeira planetária, Inox, com 3 pares de batedores, 8 velocidades 01 

Liquidificador com 5 velocidades, espátula e filtro, branco, capacidade do copo 1,5 Litros 01 

Forma especial de alta durabilidade para queijo de COALHO OU QUEIJO PRATO em FORMATO RETANGULAR 02 

Moedor de carne elétrico branco, utilizado na fabricação de carne moída, linguiça, entre outros. 01 

Estufa mini incubadora microprocessada para B. O. D. (Demanda bioquímica de oxigênio) 01 

Balança semi-analítica, com capacidadede 3200g 01 

Máquina seladora para plástico 01 

Refratômetro de Abbe Escala 1,300-1,700, com faixe de medição de 0~95% Brix, 01 

Termômetro, com escala interna de -10 a +260 oC 01 

pHmetro de bancada 01 

Termolactodensimetro 01 

kit para de acidez do leite 01 

Mesa desoperculadora 01 

Centrífuga manual para extração de mel 01 

Decantador para Mel 01 

Máquina de sachê para mel 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras 20 

Mesa para docente com cadeira 01 

Bancadas X 

Condicionador de ar 01 

  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Beneficiamento e Processamento de produtos de origem vegetal 
Beneficiamento e Processamento de Produtos de origem animal 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Processamento e conservação de diversos produtos agropecuários para agregação de valor aos mesmos, bem como de oferta 
mais homogênea de produtos ao logo do ano. 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Jandeilson Alves de Arruda  x   Professor EBTT TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso ao laboratório se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). Excepcionalmente 
será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de aulas práticas em 
horários extras. 
Para fazer uso do laboratório o discente deverá atender aos itens de segurança. 

 
 
 
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Área de produção vegetal e animal/Viveiro 

Área (m2): 64 Capacidade: 40 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Enxada 20 

Enxadão 20 

Picareta 20 

Carrinho de mão 10 

Pá quadrada 10 

Rastelo 20 

Regadores 05 

Mangueira 04 

Sistema de irrigação 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Área de produção vegetal e animal/Viveiro 

Escarificadores 20 

Cavador 05 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Área murada 01 

Viveiro 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Agricultura I, Agricultura II, Fruticultura, Olericultura e Plantas Medicinais, Produção de Mudas Nativas, dentre outras que farão 
uso esporádico. 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 

Diversas técnicas que serão empregadas na área ao lodo dos anos. 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

José Lucínio de Oliveira Freire X    Professor EBTT TI 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O acesso à área e ao viveiro se dará em horário de aula, monitoria (quando houver) e estágio (quando houver). 
Excepcionalmente será permitido o acesso por parte dos discentes quando da necessidade de realização de atividades de 
aulas práticas em horários extras. 
Para fazer uso da estrutura o discente deverá atender aos itens de segurança. 
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