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EMENTA

Estudo do cultivo agroecológico das principais frutíferas de importância socioeconômica, alimentar, nutricional, cultura,

ornamental e ambiental mundial. Frutíferas de climas tropical, subtropical e temperado, em especial nos arranjos produtivos

locais do Brasil, do Nordeste e da Paraíba. Estudo das principais frutíferas: abacaxi, acerola, banana, cajá, caju, citros

(laranja e limão), coco, goiaba, graviola, mamão, manga, maracujá, pinha, umbu e uva. Instalação de um pomar frutífero.

Tipos de propagação em frutíferas: sexuada e assexuada. Modos de produção agroecológica/orgânica em fruticultura.

Consórcios e Sistemas Agroflorestais com frutíferas. Sistemas de podas e condução de plantas frutíferas, tratos culturais,

irrigação, adubação orgânica, principais pragas e doenças das frutíferas. Tratamentos alternativos e medidas de controle de

pragas e doenças, visando o manejo orgânico/integrado. Mercado interno e externo, controle de qualidade e

comercialização das frutas in natura e processadas. Colheita e Pós-Colheita. Elaboração de projetos agrícolas com

frutíferas.

OBJETIVOS

Geral

Proporcionar ampla visão da fruticultura agroecológica com as mais diversas técnicas utilizadas para a

produção comercial de frutas. Capacitar os discentes para a assistência técnica em manejo do pomar e

produção das diferentes espécies frutícolas.

Específicos

Fornecer os conhecimentos necessários à fruticultura de importância socioeconômica para o

Semiárido/Nordeste/Paraíba/Sousa;



Analisar a viabilidade técnica, econômica e agroecológica da produção das frutíferas, numa perspectiva de

desenvolvimento sustentável rural;

Planejar e orientar as ações em relação aos aspectos edáficos e climáticos, para o preparo do solo,

semeadura e produção de mudas frutíferas, tratos culturais, controle de pragas e doenças, colheita e pós-

colheita;

Planejar, organizar e monitorar o cultivo agroecológico de espécies frutíferas de interesse

Nordeste/Paraíba/Sousa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

Origem e Conceitos Básicos de Fruticultura

Agroecológica;

Histórico e Situação da Fruticultura Agroecológica no

Mundo, no Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em Sousa-

PB.

EaD[ ]

Presencial[X]

2 Importância da Fruticultura Agroecológica

Importância da Fruticultura para a produção de alimentos

e agroecológica: social, econômica, alimentar, nutricional,

ornamental, cultural e ambiental;

Perspectivas, avanços, vantagens e limitações da

Fruticultura Agroecológica;

Agronegócio e Agricultura Familiar na Produção Frutícola

Agroecológica.

EaD[ ]

Presencial[X]

3 Principais Frutíferas

                

Área plantada/colhida, Produção, Valor da Produção;

Rendimento das Principais Frutíferas Tropicais, Sub-

Tropicais e Temperadas.

EaD[ ]

Presencial[X]

4 Clima e Solos para Fruticultura

Exigências agroecológicas e climáticas das espécies

frutícolas;

Exigências agroecológicas e edáficas das espécies

frutícolas.

EaD[ ]

Presencial[X]

5 Pomar Frutícola e Propagação de Plantas

Instalação de viveiros frutícolas e formação dos pomares

comerciais;

Métodos, processos e aspectos técnicos de propagação

de plantas frutícolas.

EaD[ ]

Presencial[X]



6 Alternativas e Práticas Culturais Agroecológicas na Fruticultura

Consórcio Agroecológico e Sistemas Agroflorestais com

a Fruticultura;

Práticas agroecológicas, controle biológico de plantas e

manejo fitossanitário de frutíferas;

Adubação verde, orgânica e insumos alternativos para

fruticultura.

EaD[ ]

Presencial[X]

7 Sistema de Produção 1

Banana;

Coco;

Maracujá.

EaD[ ]

Presencial[X]

8 Sistema de Produção 2

Manga;

Goiaba;

Caju.

EaD[ ]

Presencial[X]

9 Sistema de Produção 3

Acerola;

Graviola;

Pinha.

EaD[ ]

Presencial[X]

10 Sistema de Produção 4

Abacaxi;

Mamão.

EaD[ ]

Presencial[X]

11 Sistema de Produção 5

Umbu;

Cajá.

EaD[ ]

Presencial[X]

12 Sistema de Produção 6

Citros (Laranja, Limão e Tangerinas);

Videira (Uva).

EaD[ ]

Presencial[X]

13 Colheita e Mercado para as Frutíferas

Colheita e Pós-colheita de Frutas;

Beneficiamento, classificação e comercialização de frutas.

EaD[ ]

Presencial[X]



Elaboração de projeto para produção agroecológica de

frutas nativas e tropicais.

14 Projeto Frutícola

Elaboração de projeto para produção agroecológica de

frutas nativas e tropicais.

EaD[ ]

Presencial[X]

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo dar-se-á com um Planejamento Participativo com aulas teóricas expositivas, dialogadas e práticas, apoiadas

com recursos audiovisuais, computacionais e ferramentas/equipamentos/acessórios para o campo da fruticultura, bem como

estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais ou em grupo. Apresentações de

seminários focados nos conteúdos e articulados com as disciplinas afins (organização de debates, diálogos, resgates e

construção de saberes sobre fruticultura agroecológica) e lista de exercícios. Aulas e viagens práticas de campo, com

construção final de relatório técnico.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[X] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X] Equipamento de Som

[X] Laboratório

[ ] Softwares²

[X] Outros³: apresentação e demonstração de equipamentos e Práticas de Propagação de Plantas Frutíferas (enxertia) no

Viveiro de Mudas do IFPB Campus Sousa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do desempenho de cada aluno dar-se-á através da realização de 3 avaliações distintas durante o curso: (1)

prova escrita individual, (2) relatórios, seminários e participação do aluno nas práticas de campo e (3) nota de um projeto

de fruticultura. A média final do(a) discente será a média aritmética das três notas obtidas.
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