
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: SOUSA

CURSO: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA

DISCIPLINA: AGROECOLOGIA VEGETAL III CÓDIGO DA DISCIPLINA:

PRÉ-REQUISITO: AGROECOLOGIA VEGETAL II

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 5

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 60 PRÁTICA: 20 EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80

DOCENTE RESPONSÁVEL: OVIDIO RICARDO DANTAS JÚNIOR

EMENTA

Importância socioeconômica da produção dos cereais e das pastagens para agricultura familiar. Morfologia, fisiologia e ecologia dos

cereais e das pastagens. Planejar, organizar e monitorar o cultivo agroecológico das culturas do milho, feijão, arroz, batata-doce,

algodão, cana-de-açúcar, mandioca, culturas alimentares ou alternativas, possibil itando uma exploração econômica e sustentável.

OBJETIVOS

Geral

- Estudar as principais culturas, pastagens e importância socioeconômica para a agricultura familiar na região semiárida.

Específicos

- Apresentar a importância econômica da pastagem e dos principais cereais cultivados na região semiárida;

- Estudar os principais tipos de solo, clima, épocas de plantio e sistemas de cultivos dessas culturas e estabelecimento da

pastagem;

- Demonstrar as práticas agroecológicas de manejo do solo e adubação para a pastagem e as culturas estudadas;

- Discutir sobre os danos provocados pelas principais pragas, doenças e plantas espontâneas que ocorrem na pastagem e

nas culturas em questão e apresentar práticas agroecológicas de controles;



- Compreender as técnicas de armazenamento e as formas de consumo e de comercialização das culturas apresentadas.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Pastagem

- Características de espécies forrageiras

- Formação de pastagens

- Manejo de pastagem

- Recuperação de pastagens degradadas

Cultura do milho

- Importância econômica da cultura do milho

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado

- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita Comercialização

Cultura do feijão

- Importância econômica da cultura do feijão

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado

- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita

- Comercialização

Cultura do arroz

- Importância econômica da cultura do arroz

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado

- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita

- Comercialização

Cultura da bata-doce

- Importância econômica da cultura da batata-doce

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado



- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita

- Comercialização

Cultura do algodão

- Importância econômica da cultura do algodão

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado

- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita

- Comercialização

Cultura da cana-de-açucar

- Importância econômica da cultura da cana-de-açucar

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado

- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita Comercialização

Colheita da mandioca

- Importância econômica da cultura da mandioca

- Condições de clima e solo

- Plantio: preparo do solo, plantio, espaçamento utilizado

- Tratos culturais: controle de plantas espontâneas, controle de pragas e controle de doenças

- Colheita

- Comercialização

METODOLOGIA DE ENSINO

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos impressos e audiovisuais. Aplicação

de trabalhos individuais e em equipes, apresentações de seminários e l ista de exercícios.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[X] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X] Equipamento de Som



[X] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Avaliações escritas e apresentação de glossário referente à disciplina;

- 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.
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OBSERVAÇÕES

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , desde que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos util izadas que não estejam citada.

4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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