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Aos doze dias do mês de abril do  ano de dois mil e dezessete, às treze horas 
e 30 minutos, reuniu-0se, na sala da Coordenação do Curso de Agroecologia 
do IFPB-Campus Sousa, unidade de São Gonçalo os membros do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Tecnologia em Agroecologia, o 
coordenador do curso, Professor Ednaldo Barbosa Pereira Junior e os demais 
membros do NDE, presentes, professores Eliane Queiroga de Oliveira, Hugo 
Vieira, Paulo Alves Wanderley e Eliezer da Cunha Siqueira. O presidente do 
NDE, Professor Ednaldo Barbosa Pereira. Junior apresentou  a pauta da 
reunião para assim as atividades Após feito os agradecimentos pela presença 
de todos presente e lembrou da necessidade do estudo relacionado a nova 
grade curricular do curso de Agroecologia, que na oportunidade foi distribuído 
aos membros cópia da grade curricular que estava em discussão de forma que, 
todos detectasse e sugerisse modificação, alteração e inclusão de novas 
disciplina. Após um momento de avaliação e estudo os membros, presentes, 
sugeriram  alterações ficando da seguinte forma a grade curricular do Curso  
Superior de Tecnologia em Agroecologia. Primeiro período: português 
instrumental CH 60, inglês instrumental CH60, fundamentos de cálculos CH60, 
Bases científicas agroecológicas (BCA) CH60, metodologia científica CH60, 
gênese, morfologia e classificação dos solos CH60, carga horária total 420. 
Segundo período: química geral CH40, física CH40, Comunicação e extensão 
rural CH40, topografia CH40, fisiologia vegetal CH60, ecologia de biomas 
CH60, antropologia social rural CH60, estatística experimental CH60, carga 
horária total 420. Terceiro período: segurança no trabalho CH60, vivência na 
agricultura familiar I CH40, mecanização agrícola CH40, fertilidade do solo e 
nutrição de plantas CH60, manejo ecológico de pragas e doenças CH60, 
agroecologia animal I CH60, agroecologia vegetal I CH60, políticas públicas 
para agricultura familiar CH40, carga horária total 420. Quarto período: 
irrigação e drenagem/ agrometeorologia CH80, vivência na agricultura familiar 
II CH40, agroecologia vegetal II CH60, produção e tecnologia de sementes 
CH60, agroecologia animal II CH60, manejo e recuperação de área degradada 
CH60, carga horária total 360. Quinto período: tecnologia e gestão de 
recursos hídricos no semiárido CH40, rede e economia solidaria CH40, 
agroecologia animal III CH60, legislação agrária e ambiental CH40, 
agroecologia vegetal III CH60, sistemas agroflorestais CH40, carga horária total 
320. Sexto período: beneficiamento e processamento de produtos vegetais e 
animais CH60 analise de sistemas agrícolas CH60, relações humanas no 



trabalho CH40, legislação e certificação dos produtos de base ecológica CH40, 
trabalho de conclusão de curso (TCC) CH80, libras (optativa) CH40. carga 
horária 280, totalizando a carga horária total de dois mil duzentos e vinte horas 
do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do Campus de Sousa. Após 
a reformulação da matriz o mesmo será socializado com os demais 
professores, sugerindo também a atualização do plano de ensino com base  
nova proposta da grade curricular. Nada mais para o momento o presidente 
encerrou a reunião desejando a todos uma Feliz Páscoa. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada na presente ata. 
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