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1 - A Instituição
1.1 - Identificação
Mantenedora: Fundação Educacional para o Desenvolvimento das Ciências
Agrárias
CNPJ: 18.599.472/0001-78
Endereço: Avenida do Tutuna, n° 720, Bairro Tutunas, Uberaba - MG, CEP: 38.061500.
Registro no cartório: 07/03/1974
Natureza: privada e sem fins lucrativos
Mantida: Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU
Diretor Geral: Carlos Henrique Cavallari Machado
Telefone: (34) 3318-4188
Fax: (34) 3318-4188
E-mail: fazu@fazu.br
Site: www.fazu.br
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1.2 - Localização da Instituição
Uberaba ocupa uma posição privilegiada no ranking das cidades mineiras,
figurando entre as 20 maiores cidades em arrecadação geral de tributos e a 16ª
maior cidade em população do Estado. Minas Gerais possui 853 municípios,
divididos em 10 regiões de planejamento, conforme mapa abaixo.

Entre tais regiões, encontra-se o Triângulo Mineiro, que é composto por 35
municípios e que se destaca pelo crescimento populacional nas últimas três
décadas.
1.3 - Histórico da Instituição
A FAZU é uma Instituição de Ensino Superior com perfil multidisciplinar, por
atuar nas áreas de Ciências Agrárias, Humanas, Exatas e Sociais Aplicadas.
A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ, tendo como objetivo
a formação de profissionais especializados em Zebutecnia, instituiu em 1973 a
Fundação Educacional para o

Desenvolvimento das Ciências

Agrárias

–

FUNDAGRI, entidade sem fins lucrativos, para ser a Mantenedora da Faculdade de
Zootecnia de Uberaba – FAZU, atualmente denominada Faculdades Associadas de
Uberaba – FAZU.
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Evolução institucional:
1975 - Curso de Zootecnia;
1989 - Curso de Agronomia – a Instituição passou a denominar-se Faculdade de
Agronomia e Zootecnia de Uberaba – FAZU;
1997 - Convênios entre a Universidade de Uberaba – UNIUBE, ABCZ, FUNDAGRI e
FAZU, oferta e o curso de Medicina Veterinária pela Uniube;
2000 - Curso de graduação em Engenharia, habilitação em Engenharia de
Alimentos;
2001 - Licenciatura em Letras, Português/Inglês ou Português/Espanhol e
Secretariado Executivo Bilíngue;
2002 - Licenciatura em Computação;
2002 - A Faculdade passa a ser denominada FACULDADES ASSOCIADAS DE
UBERABA – FAZU;
2004 - A Instituição recebeu credenciamento do MEC para ministrar cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade à distância e autorização para ministrar o curso
de especialização em Manejo de Pastagem, a distância, com 80 vagas iniciais,
conforme Portaria nº. 655, de 17/03/2004 e publicada no Diário Oficial da União do
dia 18/03/2004;
2005 - Ocorreu a retificação de Portaria de credenciamento para oferta de cursos de
pós-graduação em todas as suas áreas de competência acadêmica, conforme
portaria nº. 2787 de 17/08/2005 e publicada no diário oficial da união em
18/08/2005;
2005 - Implantação do Núcleo de Educação a Distância e da FAZU Virtual;
2006 - Curso de Sistemas de Informação;
2006 - Protocolado no Sistema SAPIENS o Processo nº. 20060006084 solicitando
credenciamento da FAZU como Centro Universitário;
2007 - Protocolado no Sistema e-MEC o Processo nº. 20076949 solicitando o
Recredenciamento Institucional.
2008 - Protocolado no Sistema SAPIENS o Processo nº. 20080001105 solicitando o
Recredenciamento para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu à distância;
2009 - Avaliação Institucional Externa para fins de Recredenciamento. Obteve o
conceito/nota 4 (quatro);
2010 - Protocolado no Sistema e-MEC o Processo nº. 201011280 solicitando o
Recredenciamento para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu à distância.
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2013 – Curso Tecnológico em Agronegócio
2014 – Curso Tecnológico em Sistemas para Internet
A infraestrutura do campus da FAZU ocupa uma área de 186 hectares e
permite a participação dos universitários em atividades teóricas e práticas. Compõe
este complexo o Hospital Veterinário, laboratórios diversos, salas de aulas
climatizadas, biblioteca, Núcleo de Excelência em Engenharia de Alimentos, Oficina
Acadêmica, Capela ecumênica, áreas de convivência, cantinas, fazenda-escola e
setor de informática interligado por rede e fibra ótica, permitindo acesso às diversas
fontes de informação on-line.
Na área de pós-graduação lato sensu a Faculdade e parceiros oferecem
diversos cursos, conforme apresentado no item 1.3.2.
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1.4 – Cursos de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
1.4.1 – Curso de Graduação
Quadro I – Relação de Cursos de Graduação autorizados e credenciados da FAZU.
CURSO

AUTORIZAÇÃO

(Habilitação)
A

Nº.

RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO
D

A

Nº.

D

A

Nº.

D

Agronomia
Engenharia, com habilitação em
Engenharia de Alimentos
Letras, licenciatura, habilitação
Português - Inglês e respectivas
Literaturas
Letras, licenciatura, habilitação
Português - Espanhol e respectivas
Literaturas
Secretariado Executivo Bilíngue
Sistemas de Informação

Decreto

97.893

03/07/1989

P

1.382

13/11/1995

P

821

02/01/2015

Portaria

1.867

30/12/1999

P

2.380

07/07/2005

P

197

13/05/2013

Portaria

1.213

15/06/2001

P

425

09/02/2005

P

220

19/01/2011

Portaria

1.213

15/06/2001

P

425

09/02/2005

P

2.193

09/12/2010

Portaria
Portaria

1.323
799

06/07/2001
14/03/2005

19/12/2013
28/12/2015

75.921

01/07/1975

P

821

01/07/2016

Gestão de Agronegócio
Sistemas para Internet

Portaria
Portaria

16
326

23/01/2013
24/07/2013

07/07/2005
20/04/2010
04/07/1979
26/03/2010
01/07/2016
24/12/2015

705
1094

Decreto

2.381
585
83.679
294
246
1.035

P
P

Zootecnia

P
P
D
P
P
P

Legenda:
>> A é o ato de autorização ou de reconhecimento; Decreto (D); Portaria (P); Instrumento Normativo Interno (I)
>> Nº é o número do ato de autorização ou de reconhecimento;
>> D é a data do ato no DOU no formato dd/mm/aaaa, quando for o caso;
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1.4.2 - Cursos de Pós-Graduação
Quadro II - Cursos Realizados de Pós-graduação no período de 2011-2015
Período

Currículo

Curso

Matriculados

Concluintes

2011
2011-1

54

Nutrição de Bovinos de Leite

40

39

2011-1

56

Reprodução de Bovinos de Corte

31

30

2011-1

57

Gestão do Agronegócio

36

36

2011-2

38

Manejo da Pastagem

51

41

2011-2

59

Reprodução de Bovinos de Leite

23

19

2011-2

61

Pecuária Leiteira

18

18

2011-2

62

Pecuária Leiteira

27

27

2011-2

63

Produção de Gado de Corte

46

45

272

255

TOTAL
2012
2012-1

29

Geração de Energia

21

17

2012-1

65

Pecuária Leiteira

40

40

2012-1

67

Nutrição de Bovinos de Leite

26

24

2012-2

42

Nutrição de Ruminantes

45

38

2012-2

64

Gestão do Agronegócio

42

37

2012-2

68

Reprodução de Bovinos de Corte

21

15

2012-2

69

Nutrição de Bovinos de Leite

33

32

2012-2

70

Cafeicultura

35

28
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TOTAL

263

231

2013
2013-1

74

Pecuária Leiteira

46

44

2013-1

75

Produção de Gado de Corte

34

23

2013-1

76

Nutrição de Bovinos de Corte

30

28

2013-1

77

Nutrição de Bovinos de Leite

39

Em Andamento

2013-1

82

Reprodução de Bovinos de Leite

38

Em Andamento

2013-1

83

Pecuária Leiteira

39

38

2013-1

84

Cafeicultura

34

Em Andamento

2013-1

85

Gestão do Agronegócio

38

34

2013-2

79

Manejo da Pastagem

39

19

2013-2

86

Produção de Grãos

39

Em Andamento

2013-2

87

Pecuária Leiteira

45

Em Andamento

421

186

TOTAL
2014
2014-1

88

Pecuária Leiteira

47

Em Andamento

2014-1

89

Gestão do Agronegócio

40

Em Andamento

2014-1

90

Produção de Gado de Corte

45

Em Andamento

2014-1

91

Nutrição de Bovinos de Corte

38

Em Andamento

2014-1

92

Pecuária de Corte

42

Em Andamento

2014-1

93

Reprodução de Bovinos de Leite

33

Em Andamento

- 13 -

2014-1

94

Nutrição de Bovinos de Leite

47

Em Andamento

2014-1

96

Gestão do Agronegócio

46

Em Andamento

2014-1

98

Gestão do Agronegócio

40

Em Andamento

2014-1

103

Educação Especial E Inclusiva

49

49

2014-1

104

Supervisão, Inspeção Escolar de Psicopedagogia

18

18

2014-1

105

Docência do Ensino Superior de Planejamento

12

12

Educacional
2014-2

100

Nutrição de Ruminantes

24

Em Andamento

2014-2

101

Pecuária Leiteira

24

Em Andamento

505

79

TOTAL
2015
2015-1

106

Gestão do Agronegócio

44

Em Andamento

2015-1

107

Produção de Gado de Corte

34

Em Andamento

2015-1

108

Pecuária Leiteira

31

Em Andamento

2015-1

109

Nutrição de Bovinos de Corte

25

Em Andamento

2015-1

110

Pecuária Leiteira

37

Em Andamento

2015-1

111

Cafeicultura

22

Em Andamento

2015-1

112

Nutrição de Bovinos de Leite

32

Em Andamento

2015-1

113

Pecuária Leiteira

38

Em Andamento

2015-1

114

Nutrição de Bovinos de Leite

25

Em Andamento

2015-2

115

Manejo da Pastagem

25

Em Andamento

313

-

TOTAL
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Total de matrículas e concluintes no quinquênio
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1774

751

Em relação à área de extensão, a FAZU, em parceria com a ABCZ e o CANAL
RURAL, promoveu Cursos de Capacitação nas seguintes áreas:

Quadro III - Cursos de Capacitação que aconteceram no período de 2011-2015
2011 a 2015
Manejo de bovinos
Planejamento e gestão
Nutrição e alimentação animal
Integração lavoura-pecuária-floresta
Manejo racional
Manejo da pastagem
Confinamento bovino
Reprodução de bovinos
JAVA

Ao se observar o resultado desse trabalho de acompanhamento do PDI 2011/2015, os
projetos de extensão alcançaram objetivos e metas traçados na graduação, tendo projeção em
níveis nacional e internacional.
1.4.3 - Programa Institucional de Iniciação Científica – PIC/PIBIC
Quadro IV - Projetos de Iniciação Científica aprovados no Edital 2015, Vigência
2016
Projeto
Controle biológico natural de Lepidópteros-praga em cultivo de soja
convencional e transgênica
Avaliação do tipo de monitoramento para Helicoverpa armigera em
cultivo de soja convencional e transgênica
Inoculação do Azospirillum brasilienses na cultura do milho
Influência do cultivo de plantas armadilhas na ocorrência de pragas e
custo de produção de cultivar convencional e transgênica de algodoeiro.
Uso de plantas armadilha sobre insetos alvo e não alvo na cultura do
algodoeiro
Produção de mudas de rúcula em função de diferentes combinações de
substratos e doses de boro.
Efeitos da consorciação de cultivares de algodoeiro com plantas
armadilhas no controle biológico de pragas
Potencial das rochas silicáticas no fornecimento de potássio em
diferentes solos
Avaliação do custo benefício da recuperação e reforma de pastagens
sobre diferentes tratamentos
Adubação nitrogenada no desenvolvimento de Brachiaria decumbens e
Cynodon dactylon

16

Curso
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia

Resposta do feijoeiro em aplicação de fertilizantes foliares nas bases de
nitrogênio (N) e aminoácidos
Biometria e produtividade de variedades de mandioca tipo mesa para o
Triângulo Mineiro
Doses de ureia e fixação biológica de nitrogênio em Tifton 85
Efeito da adubação nitrogenada em diferentes estádios da cultura do
milho (Zea mays)
Características produtivas e qualitativas de pastagem de capim-tanzania
em monocultivo e consorciada com calopogonio.

Agronomia
Agronomia
Agronomia
Agronomia
Zootecnia

Efeito da inoculação de lactobacilli sp no processo de fermentação e
qualidade do colostro de vacas leiteiras.

Zootecnia

Utilização de Mentha spicata (hortelã) isoladamente, e associada a
Cymbopogon citratus (capim Santo) como antihelmíncos para ovinos.

Zootecnia

Efeito condicionado da aplicação de ocitocina em vacas mestiças.

Zootecnia

Utilização de probióticos em difeferentes faixas etárias da ovinocultura de
corte.

Zootecnia

Avaliação de estresse térmico de suínos em um sistema convencional de
confinamento e suas conseqüências no consumo alimentar.

Zootecnia

Avaliação do efeito endoparasiticida das folhas da bananeira em ovinos

Zootecnia

Produção de esterco, biogás e ganho de peso médio diário de coelhos
alimentados com diferentes fontes de fibra

Zootecnia

Efeito da densidade populacional sobre o bem estar e o desempenho de
coelhos em fase de crescimento e terminação.

Zootecnia

Caracterização morfométrica, estudo de adaptabilidade e
desenvolvimento de potros Friesian nascidos no Brasil.

Zootecnia
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1.5 - Identidade corporativa
Missão
Formar profissionais tecnicamente competentes, éticos, comprometidos com a
sustentabilidade social, econômica e ambiental e com alta capacidade de liderança
para o desenvolvimento do agronegócio nacional e internacional.

Visão
“Ser reconhecida como referência nacional e internacional pela Excelência na:
I. Oferta de ensino de qualidade;
II. Contribuição para os avanços científicos, tecnológicos e de inovação;
III. Promoção do desenvolvimento integral do ser humano, e prestação de serviços
especializados.”

Valores Institucionais
I. Qualidade e excelência;
II. Confiabilidade e respeito;
III. Inclusão social;
IV. Ética e inovação.
1.6 - Inserção Regional
A FAZU está situada no município de Uberaba, microrregião do Triângulo
Mineiro, no Estado de Minas Gerais. Uberaba está equidistante, num raio de
500km, dos principais centros consumidores do Brasil.
Uberaba completou no ano de 2015 oficialmente 195 anos. De uma
expectativa agropecuária a polo educacional e industrial, com crescimento constante e
vivenciado por uma população de 318.813 habitantes, conforme estimativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2014.
As atividades agropecuárias no município de Uberaba vêm expressando a
sua grandeza por meio dos produtos, bens e serviços gerados diariamente.
Uberaba ocupa a terceira colocação no ranking brasileiro dos municípios que
mais movimentam a economia agropecuária.
Esse indicador que revela o potencial da economia rural mede a produção do
município, do estado e do país e é formado pela agricultura e pecuária.
A Pecuária Brasileira, pouco evidente até os anos 20, contou com sua
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primeira fase evolutiva com a importação de bovinos das raças zebuínas,
oriundas da Índia, fator este que garantiu o crescimento da atividade de corte e
leite,

invadindo

áreas

caracterizadas

como

inapropriadas

às

atividades

agropecuárias, como a região central do Brasil.
Tais características, potencializadas pelos programas de melhoramento
genético, qualificando atualmente o Brasil como grande exportador de genética
zebuína para países de clima tropical.
Informações como essas e toda a história da cultura rural da região de
Uberaba são encontradas no museu físico e virtual do Museu do Zebu ‘Edilson
Lamartine Mendes’, pelo endereço do site: http://www.abcz.org.br/MuseuVirtual/.
A pujança do setor agropecuário pode ser observada nas feiras
agropecuárias produzidas no parque Fernando Costa e propriedades da região,
onde são apresentados animais, equipamentos, técnicas e tecnologias capazes de
gerar inovação e sustentabilidade ao referido setor econômico, incluindo os
diversos segmentos componentes da cadeia produtiva. Dentre as atividades,
destacam-se a Expozebu, Expogenética, Megaleite e Expodinâmica, reconhecidas
nacional e internacionalmente, atraindo visitantes de todos os continentes.
O Setor Sucroalcooleiro também se destaca em nossa região, uma vez que
Uberaba é o maior produtor mineiro, com uma participação de 10,7% na
moagem estadual. A sua área plantada é de 80 mil hectares, com uma produção
de cana de 5,26 milhões de toneladas (CANASAT, 2013). Assim o município
contribui diretamente com o estado, colocando-se também em evidência, por ser
o 3º maior produtor do Brasil.
No

município

de

Uberaba

estão

instaladas

duas

agroindústrias

sucroenergéticas: a Usina Uberaba e a Usina Vale do Tijuco. O Grupo Delta tem
instaladas três unidades nos municípios de Delta, Conquista e Conceição das
Alagoas, que também dependem da cana cultivada no município de Uberaba.
Em 2014, Uberaba produziu em torno de 450 mil toneladas de milho, numa
área plantada de 54 mil hectares. Com esses números, o município continua em
primeiro lugar no ranking da produção de todo o Estado de Minas Gerais. Essa
produção garante também o terceiro lugar na produção de milho no cenário
nacional. Já no caso da soja, a cidade de Uberaba é a segunda maior produtora do
Estado. Com uma área plantada de 82 mil hectares, o município produziu 270,6
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mil toneladas do grão.
O cenário positivo do agronegócio do município e região conta com a
participação direta e indireta de empresas públicas e privadas, autarquias e
entidades de classe que corroboram por meio de políticas e ações aplicadas, que
geram o progresso do referido setor econômico como resultado de investimentos
em pesquisa, extensão e estímulos financeiros. Este ambiente, historicamente
atuante, absorve e favorece a maior captação de profissionais vocacionais a este
mercado
A FAZU tem promovido o desenvolvimento sócio-político-econômico- cultural
da região, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
proporcionando educação de qualidade para a formação de profissionais
competentes nas áreas das Ciências Agrárias, Exatas e Sociais Aplicadas,
atendendo as necessidades do mercado regional, nacional e internacional.
O reconhecimento internacional da FAZU como formadora de profissionais
para o Agronegócio em ambiente tropical motiva a instituição a ampliar suas
parcerias com entidades de classe, ensino e pesquisa no continente americano e
africano, contribuindo por meio de intercâmbio e cooperação técnica com o
fortalecimento do setor agropecuário nestas regiões, potencialmente promissoras
à produção mundial de alimentos.
1.6.1 - Aspectos Econômicos, Sociais, Demográficos e Educacionais
Para esta coleta de dados foram considerados os municípios de Uberaba,
Araxá, Ituiutaba, Iturama e Perdizes, como estão demonstrados no quadro abaixo.
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Quadro V - Aspectos Econômicos, Sociais, Demográficos e Educacionais
Censo

Uberaba

Araxá

Ituiutaba

Iturama

Perdizes

População (2010)

296.000

93.683

97.159

34.440

14.391

Áreas (km2)

4.523,96

1.164

2.598

1.405

2.451

126

48

78

25

12

11.243

4.178

3.808

1.619

486

505.563

97.935

117.813

72.327

291.664

1.873.823

1.051.785

237.932

157.821

17.257

2.987.823

906.980

882.546

256.424

109.598

6.221.505

2.366.240

1.326.392

535.133

428.103

21.279,05

25.803,30

13.799,04

16.292,68

29.378,45

Estabelecimentos
de Saúde (2009)
Matrículas Ensino
Médio (2009)
Valor adicionado
na agropecuária
(mil reais) (2008)
Valor adicionado
na Indústria (mil
reais) (2008)
Valor adicionado
no Serviço (mil
reais) (2008)
PIB a Preço de
mercado corrente
(mil reais) (2008)
PIB per capita
(reais) (2008)
Fonte: IBGE (2011).

1.6.2. Interação com o Mundo do Trabalho e a Prática Social
A FAZU tem uma ação voltada ao desenvolvimento local, regional e
internacional. Por meio de projetos de extensão e da cooperação interinstitucional e
internacional, a IES estabelece suas relações e parcerias com a comunidade,
instituições e empresas. Seus cursos, Fazenda Escola, Estância ABCZ, empresas
públicas e privadas, abrigam uma série de projetos que permitem a articulação
teórico/prática de seus alunos e professores. A manutenção de convênios,
nacionais e internacionais, permite a cooperação técnico-cientifica, o intercâmbio e
a prática profissional por meio de estágios curriculares e extracurriculares.
Não menos importante, são as habilidades associadas ao empreendedorismo
e inovação a serem somadas às competências jornadas junto aos egressos,
atendendo assim as demandas de mercado.
Interagir com o mundo do trabalho e desenvolver a prática social é um
caminho necessário que a FAZU percorre para atingir sua missão, em que as
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ações do ensino, pesquisa e extensão visam a construção e disseminação da
ciência, técnica e tecnologia para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade.
As atividades de Responsabilidade Social buscam maximizar e otimizar os
esforços, a fim de alinhar as diretrizes institucionais e contribuir cada vez mais para
ampliar os ganhos sociais, priorizando as seguintes áreas:
I. Compromisso com ações que promovam o Desenvolvimento Econômico e
Social;
II. Defesa do Meio Ambiente, especialmente no âmbito institucional;
III. Compromisso com as ações de Inclusão Social; e,
IV. Defesa da Memória Cultural e Patrimônio Cultural.

Considerando a Missão, a Visão e os Valores Institucionais, definem-se no
conjunto de políticas amplas as seguintes prioridades:
I. Elaborar estratégias que oportunizem a Instituição, como um todo, conhecer,
planejar e executar ações constitutivas da política de responsabilidade social
institucional;
II. Utilizar normas que possibilitem a transparência das ações vinculadas à
implementação da política de responsabilidade social na Instituição;
III. Estruturar atividades de responsabilidade social, considerando os impactos
administrativos, financeiros e socioculturais desse processo;
IV. Comprometer a comunidade acadêmica com a promoção da ética e do
desenvolvimento sustentável;
V. Implementar a melhoria contínua dos programas, projetos, ações e
atividades em desenvolvimento no ensino, na iniciação científica, na
extensão e na gestão;
VI. Estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de
metas de responsabilidade social na Instituição;
VII. Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a
possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades,
bem como à comunidade externa;
VIII. Construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de
responsabilidade social descentralizado e integrado, objetivando reconhecer
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o alcance das ações e a possibilidade de novas respostas às necessidades
sociais, econômicas e ambientais.
1.7 – Pressupostos filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam
as práticas acadêmicas da Instituição

A FAZU, com o objetivo de desempenhar seu papel no cenário educacional
em conformidade com sua missão institucional, orienta suas ações pedagógicas e
de gestão de acordo com os seguintes preceitos filosóficos:
I. Respeito aos direitos humanos;
II. Valorização profissional;
III. Educação como processo de formação integral;
IV. Integração do conhecimento por áreas, através da articulação de ensino e
de aprendizagem, extensão e iniciação científica.
V. Gestão acadêmica baseada em órgãos e colegiados deliberativos;
VI. Estrutura orgânica com base em cursos.
1.7.1 – Organização didático-pedagógica
A FAZU entende, na sua organização didático-pedagógica, que o aluno é o
protagonista principal do processo de ensino e de aprendizagem e, de acordo com
as suas políticas de ensino, definidas no PPI, busca, na sua organização, propiciar
“estratégias de aprendizagem, acionando novos conhecimentos significativos aos
futuros profissionais”.
Desta forma, orienta a elaboração de seus projetos pedagógicos com uma
organização curricular, em que o conjunto de atividades de ensino e de
aprendizagem programadas, período a período, contribui para a construção do
conhecimento em bases científicas sólidas, flexíveis, capazes de orientar para a
tomada de decisão e para a ação efetiva, propiciando ao futuro profissional a
possibilidade de resolver problemas com fundamentação e princípios éticos.
Nesse sentido, articula-se a participação dos “docentes num papel mais ativo
como facilitadores e orientadores da aprendizagem”. Para tanto, as estratégias
orientadas pela FAZU buscam:
I. Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares;
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II. Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma
interdisciplinar;
III. Fortalecer

a

articulação

da

teoria

com

a

prática,

valorizando

a

pesquisa/estudo individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e
a participação em atividades de extensão;
IV. Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual.

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem

à concepção

filosófica da organização didático-pedagógica, devem apresentar:

I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino
que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão;
II. Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e aplicação de
metodologias ativas de ensino;
III. Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos
para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;
IV. Valorização da graduação como etapa de construção das bases para o
desenvolvimento do processo de educação continuada.
1.7.2 – Políticas de Ensino
As políticas educacionais da FAZU buscam desenvolver para os egressos
uma base sólida de formação e desenvolvimento de habilidades e competências
para o mercado de trabalho, contextualizando o ensino às realidades social,
cultural e psicológica. A Instituição visa a formar cidadãos éticos, críticos, atuantes
em seu entorno social, cultural e político, de forma autônoma e responsável. Nesse
contexto, compõem as políticas de ensino os seguintes itens:
I. Atualizar, dinamizar e flexibilizar as estruturas curriculares dos cursos;
II. Criar estratégias de aprendizagem, adicionando novos conhecimentos
significativos aos futuros profissionais;
III. Capacitar os docentes para o papel mais ativo de facilitadores e
orientadores da aprendizagem;
IV. Incentivar os docentes na busca da qualificação profissional através da
formação continuada;
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V. Oferecer aos professores cursos de inovações didáticas, implementando
novas formas de ensinar;
VI. Incentivar os docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares,
superando a fragmentação da informação, oportunizando um ensino
integrado e a proximidade da teoria e prática;
VII. Impulsionar o incentivo aos projetos de iniciação científica e à extensão;
VIII. Desenvolver programas de pós-graduação, relacionando-os com os cursos
de graduação ofertados;
IX. Adaptar os projetos pedagógicos às legislações vigentes e ao mercado de
trabalho;
X. Incorporar

as

novas

tecnologias

à

educação,

como

recurso

no

desenvolvimento das aprendizagens;
XI. Criar novas formas de relação interinstitucional seja através de redes virtuais
e/ou ensino a distância;
XII. Estabelecer parcerias nacionais e internacionais para iniciação científica e
formação crítico-social, através de intercâmbios de professores e alunos;
XIII. Ampliar a base de conhecimento da sociedade para que seja transformadora
da realidade, ao mesmo tempo em que preserva a cultura e os valores
sociais pré-existentes;
XIV. Implementar programas de monitorias, de forma a dar apoio pedagógico aos
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas;
XV. Promover reuniões de colegiado para analisar, avaliar, informar e ajustar os
procedimentos pedagógicos de acordo com as necessidades educacionais,
psicológicas e culturais dos alunos;
XVI. Reformular critérios avaliativos, oportunizando avaliação diagnóstica e
formativa;
XVII. Orientar as Atividades Complementares e Práticas Formativas por meio de
critérios específicos;
XVIII. Acompanhar, mediar e facilitar o desenvolvimento das atividades de
pesquisa de aprofundamento de conteúdo para a elaboração do trabalho de
conclusão de curso;
XIX. Criar cursos de graduação para atender às necessidades de qualificação de
recursos humanos para a região de influência da FAZU.
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1.7.3 – Políticas de Extensão

As diretrizes da extensão na FAZU são orientadas pelo Plano Nacional de
Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, agregando os
objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Extensão. Nesse sentido, as políticas
definidas na FAZU estão refletidas nas diretrizes estabelecidas nacionalmente para
a extensão:
I - Consolidar a Extensão na FAZU como processo acadêmico
indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade;
II - Promover a integração do ensino e da pesquisa com as demandas
institucionais e sociais;
III - Reconhecer as ações extensionistas, como atividades complementares
nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior;
IV - Incentivar e apoiar as práticas acadêmicas que contribuam para o
desenvolvimento da consciência social, política, econômica, ambiental;
cultural, artística, desportiva;
V - Divulgar e apoiar a produção acadêmica, conhecimentos e técnicas de
trabalho;
VI - Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de
oportunidades mercadológicas aos discentes e egressos, bem como a
melhoria da qualidade da educação, incluindo a educação EaD;
VIII - Identificar as situações-problemas na sua região de abrangência, com
vistas a uma ação articulada com o ensino e a pesquisa, contribuindo,
desse modo, para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da
população;
IX - Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural,
ambiental, econômica, artística, como relevantes para o desenvolvimento
local, regional e internacional;
X - Estimular a criação literária, artística.
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XI - Estimular a inclusão da educação ambiental, social e econômica para o
desenvolvimento

sustentável,

como

componentes

da

atividade

extensionista;
XII - Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse
acadêmico, científico, filosófico, técnico, tecnológico, artísticos do Ensino,
Pesquisa e Extensão;
XIII - Propiciar condições adequadas para a inserção do acadêmico nas
questões sócio-econômico-ambientais, político-culturais,

étnico-raciais,

patrimônio cultural e artístico, dando condições do entendimento das
realidades local e mundial, possibilitando também a integralização das
atividades curriculares.
XIV - Integrar o egresso à comunidade acadêmica por meio da participação
em eventos técnicos e culturais e sociais promovidos pela FAZU e
parceiros.

1.7.4 - Políticas de Iniciação Científica
A Iniciação Científica e a Pesquisa na FAZU estão orientadas para a busca de
novos conhecimentos, técnicas e tecnologias, sendo posicionada como orientação
e suporte das atividades de ensino e extensão:

I - Incrementar e apoiar a iniciação científica;
II - Manter o Programa de Iniciação Científica, com concessão de bolsas,
visando estimular a participação dos alunos em práticas investigativas;
III - Incentivar e apoiar a participação dos alunos de Iniciação Científica em
eventos científicos, mediante as normas regimentais;
IV - Interagir com o setor produtivo, para gerar pesquisas que resultem no
aprimoramento e desenvolvimento da região;
V - Realizar jornadas e seminários destinados à apresentação da produção
científica, ao estudo e ao debate de temas científicos, tecnológicos e
institucionais;
VI - Participar de editais dos órgãos de fomento à pesquisa;
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VII - Promover parcerias e celebrar convênios com instituições nacionais ou
estrangeiras, visando programas conjuntos de investigação científica e o
intercâmbio entre pesquisadores nacionais e internacionais.
VIII - Divulgar os resultados parciais e finais das atividades de iniciação
cientifica e das atividades de pesquisa realizadas na FAZU, por meio da
publicação em revistas, anais, eventos;
IX - Captar recursos junto a agências de fomento e/ou fontes financiadoras
para viabilizar as atividades de pesquisa;
X - Aprimorar e consolidar os processos de avaliação de pesquisa.
1.7.5 – Políticas de Pós-graduação
I - Promover a pós-graduação, respeitando os padrões de qualidade e as
normas estipuladas pela CAPES/MEC;
II - Formar recursos humanos para o desenvolvimento profissional e social
em nível regional, nacional e internacional;
III - Criar e manter mecanismos de apoio à publicação para professores e
acadêmicos;
IV - Incentivar a participação de professores e acadêmicos de pósgraduação em eventos científicos;
V - Ofertar cursos e programas de pós-graduação em consonância com as
linhas de pesquisa estabelecidas no Projeto Pedagógico dos cursos de
graduação;
VI - Estimular a participação do corpo docente, com titulação de “Stricto
sensu”, nos cursos de pós-graduação lato-sensu.
1.7.6 – Políticas para a Educação Inclusiva
No Brasil, a Constituição de 1988, assim como a LDB 9.394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) destacam a importância e urgência de
promover-se a inclusão educacional como elemento formador da nacionalidade.
“A inclusão social se apresenta como um processo de atitudes afirmativas, no
sentido de inserir, no contexto social mais amplo, todos aqueles grupos ou

28

populações marginalizadas historicamente ou em consequência das radicais
mudanças políticas, econômicas ou tecnológicas da atualidade”.
A necessidade e o direito à inclusão se fazem presentes na instituição,
através das diretrizes:

I - Eliminação de barreiras arquitetônicas para os portadores de
necessidades especiais e atendimento da questão nas novas edificações;
II - Desenvolvimento de programas e projetos de extensão voltados às
populações de baixa renda;
III - Participação nos Programas e Projetos Nacionais de Inclusão Social;
VI - Adoção de métodos pedagógicos adequados aos portadores de
necessidades especiais – PNE.
1.7.7 – Políticas para Educação a Distância
O modelo de Educação a Distância da FAZU tem como foco a aprendizagem
do estudante, centro de todo o processo educativo. A organização curricular dos
cursos articula teoria e prática, sempre com o propósito do desenvolvimento de
competências e da autonomia do estudante. Assim, os Projetos Pedagógicos dos
cursos na modalidade EAD estão sustentados nos seguintes princípios:
I - Foco na aprendizagem – Concepção e desenvolvimento de atividades
da educação a distância, tendo como centro o contexto, as características
e as necessidades dos estudantes;
II - Atenção com a qualidade dos processos interativos – utilização de
metodologias e ferramentas de comunicação (síncronas e assíncronas)
para a garantia de uma dinâmica com forte interação entre os participantes
(estudantes, professores, pessoal de suporte, gestores), conformando uma
sólida comunidade de aprendizagem;
III - Autonomia – desenho e implementação de estratégias pedagógicas
com o objetivo de que os estudantes desenvolvam autonomia no seu
processo de aprendizagem;
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IV - Teoria e prática – Desenvolvimento de metodologias educacionais que
combinam dialeticamente teoria e prática na busca da aprendizagem
significativa; não basta conhecer e interpretar a realidade, é preciso
transformá-la.

Os semestres dos cursos de EaD são organizados em disciplinas que se
vinculam por meio de um conjunto de competências a serem desenvolvidas pelos
estudantes, as quais derivam da realidade do mercado de trabalho e das
demandas gerais da sociedade.
As avaliações, por sua vez, possibilitam a reflexão sobre a aprendizagem do
estudante e seus resultados contribuem para a retroalimentação de todo o
processo. Existe também a avaliação geral do curso, em que estudantes e
professores, a cada semestre, oferecem feedbacks sobre todos os componentes
do sistema EaD: pessoal de apoio, professores, coordenações, suporte tecnológico
e administrativo, material didático.
Os cursos de Graduação, Pós-graduação e Extensão na modalidade a
distância terão, além do campus sede da FAZU, uma rede de apoio presencial em
diferentes Estados do país e no exterior.
Para garantir a qualidade da educação que oferece, a FAZU desenvolve
permanentemente a formação do pessoal para EaD – professores, pessoal de
suporte

(informática,

administrativo

e

acadêmico),

desenhistas de

curso,

animadores e coordenadores de polos.

1.7.8 - Políticas para Pós-graduação EaD
A oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu a distância permite à FAZU
reforçar o seu portfólio de educação continuada, vislumbrando o aumento do
número de alunos atendidos, melhoria da receita para viabilização de estratégias
de ensino-aprendizagem e profissionalização.
O planejamento institucional para a EaD deve ser pensado em duas frentes:
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I - Macro/institucional – Orientado pelo PDI, deve, obrigatoriamente,
adequar-se às políticas institucionais, para assegurar o credenciamento da
instituição na oferta de cursos a distância;
II - Micro/departamental – Materializa-se no Projeto Pedagógico do Curso
e deve considerar as especificidades da área e as particularidades da EaD.

O planejamento é visto como processo que demanda um compromisso
explícito e uma linha cronológica formal, proposta pelas lideranças institucionais,
pela equipe de direção e pelos participantes diretamente envolvidos.
Aspectos importantes para expansão da modalidade de pós-graduação EAD:

I - Elaboração dos programas e projetos de educação superior a distância;
II - Definição do cenário de atuação e do compromisso dos gestores com a
EaD;
III - Criação de uma Unidade responsável pela EaD na FAZU;
IV - Elaboração do plano de gestão do programa de EaD;
V - Regulamentação interna para EaD, contemplando todas as possíveis
áreas de atuação – Ensino, Pesquisa, Extensão;
VI - Organização e documentação dos processos (planos, relatórios,
regulamentações).

Para garantir a qualidade e sucesso da Pós-graduação em EaD, destacamse:

I - O envolvimento do quadro acadêmico da (s) área (s) específica (s);
II - Contratação ou preparação de profissionais (professores e equipe
multidisciplinar) na área de educação a distância;
III - Desenvolvimento e validação de materiais pedagógicos;
IV - Aquisição de equipamentos e infraestrutura tecnológica;
V - Contratação e capacitação de professores;
VI - Preparação e teste de sistemas de gestão acadêmica integrada;
VII - Elaboração de planilhas e cálculos dos recursos financeiros e outros
investimentos.
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1.7.9 – Políticas de Gestão
A competitividade chegou ao setor da educação e buscar formas de agir em
um mercado cada vez mais competitivo e diferenciar-se é condição primordial para
a sobrevivência e desenvolvimento. Neste novo ambiente, a Instituição procurou
adaptar sua estrutura organizacional para unidades de gestão, profissionalizou
suas coordenações, abriu novas frentes de trabalho e tem buscado a excelência
em sua área de atuação através de uma formação sólida de seus discentes e da
qualidade em seu processo de ensino, esta sempre acompanhada de avaliações
para ajustes e melhoria contínua. A profissionalização do quadro docente e técnico
administrativo já não é mais meta de alcance, mas sim de manutenção. São
consideradas políticas de gestão da FAZU:
I. Integrar permanentemente a unidade mantida e entidade mantenedora;
II. Realizar a Gestão orçamentária integrada com revisões periódicas;
III. Criar autonomia na gestão de pessoas;
IV. Otimizar a utilização de laboratórios e recursos multimídias entre diferentes
cursos;
V. Promover o aperfeiçoamento contínuo do corpo docente e técnico
administrativo;
VI. Buscar parcerias com instituições públicas e privadas visando assegurar a
Missão Institucional;
VII. Avaliar sistematicamente as práticas docentes com foco na melhoria da
qualidade de ensino e da aprendizagem;
VIII. Valorizar os profissionais da Instituição, estabelecendo um plano de carreira
que estimule a qualificação e o desempenho;
IX. Estimular a prática dos valores institucionais por meio de treinamentos
constantes;
X. Contribuir para a sustentabilidade financeira da entidade mantenedora.

1.7.10 - Políticas de Estágio, Atividades Complementares e Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)
1.7.10.1. Políticas de Estágio
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O sucesso para a realização da atividade de estágio dependerá única e
exclusivamente do bom entendimento e eficiência, advindos do cumprimento das
normas

estabelecidas

para

o

desenvolvimento

do

Estágio

Curricular

Supervisionado.
A relação jurídica de estágio está prevista e obedece a seguinte legislação:
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes;
altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e
8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
O art. 1º da 11.788, de 25 de setembro de 2008 define o estágio curricular da
seguinte forma:
“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos”
Vê-se, portanto, que a finalidade do estágio é proporcionar ao estudante
experiência prática na sua linha de formação, concedendo-lhe complementação do
ensino e da aprendizagem.
O estágio, como procedimento didático-pedagógico, é atividade de
responsabilidade da instituição de ensino, a qual deve decidir sobre a matéria e a
sua regulamentação. A ela cabe definir, estabelecer e deflagrar a política de
Estágio da FAZU, com base nas diretrizes sugeridas pela legislação educacional
do país, conferindo-lhes as verdadeiras proporções que as atividades de
aprendizagem sócio-cultural devem ocupar no conteúdo da educação. A lei
possibilita que as empresas, públicas e particulares, ofereçam oportunidades de
estágio aos estudantes, regularmente matriculados em cursos de nível superior,
profissionalizante de 2º grau ou escolas de educação especial, obedecendo a
regulamentação instituída pela instituição de ensino, inclusive carga horária
determinada em cada curso e descrita no Projeto Pedagógico.
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O estágio é o período de exercício pré-profissional em que o estudante de
graduação permanece em contato direto com o ambiente de trabalho,
desenvolvendo

atitudes

fundamentais,

profissionalizantes

ou

comunitárias,

programadas ou projetadas, avaliáveis em conceito e crédito, com duração e
supervisão constantes sendo dividido em: obrigatório e extracurricular.
No Anexo II estão descritas as diretrizes gerais para racionalização do
sistema de Estágio da FAZU - Faculdades Associadas de Uberaba, para todos os
seus cursos de graduação, modalidade Bacharelado.
1.7.10.2 – Políticas das Atividades Complementares
Previstas nas diretrizes curriculares dos cursos (DCN) de graduação, as
Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do
aluno, inclusive aquelas adquiridas fora do ambiente escolar, a exemplo, da prática
de

estudos

e

atividades

independentes,

transversais,

opcionais,

de

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com
as ações de extensão junto à comunidade.
Trata-se,

portanto,

de

componentes

curriculares

enriquecedores

e

implementadores do próprio perfil do formando, sem se confundirem com as
atividades do estágio supervisionado.
As DCN estabelecem que o projeto pedagógico do Curso de Graduação em
Agronomia deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de
Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos a
ser adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes,
presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação
científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados
em outras áreas afins.
As Atividades Complementares devem estar vinculadas aos objetivos do
Curso e ao perfil do egresso, possibilitando ao aluno aprofundamento técnico e
interdisciplinar. A participação do aluno em determinada atividade complementar se
dá de forma voluntária, de acordo com o interesse e disponibilidade, guardando a
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obrigatoriedade de se cumprir, ao longo da graduação, toda a carga horária
prevista para as atividades complementares.
São considerados temas relevantes nas Atividades Complementares:
Sociodiversidade: Multiculturalismo e Inclusão; Exclusão e minorias; Direitos
humanos; Mapas sócio e geopolítico; Globalização; Políticas públicas: Educação,
Habitação, Saneamento, Saúde e Segurança; Redes sociais e responsabilidade:
setor público, privado, (terceiro setor); Relações interpessoais (respeitar, cuidar,
considerar e conviver); Cidadania; Violência; Terrorismo.
Neste contexto, constituem objetivos gerais das Atividades Complementares
na formação dos alunos da FAZU:
I. Possibilitar autonomia do discente na gestão das atividades de seu
interesse, coerentes com o perfil do egresso proposto;
II. Flexibilizar e prolongar a sequência curricular através de atividades
pertinentes a formação do perfil do egresso;
III. Possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes e
indispensáveis ao seu futuro profissional;
IV. Aproximar a realidade acadêmica ao mundo de trabalho, estabelecendo ao
longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades;
V. Incentivar as atividades específicas dos diferentes cursos de graduação,
articulando-as com as políticas e prioridades institucionais;
VI. Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e culturais;
VII. Incentivar a participação dos alunos em projetos de iniciação cientifica;
VIII. Desenvolver a mentalidade crítica e reflexiva diante das diferentes
Atividades Complementares;
IX. Incentivar

docentes

e

discentes

no

desenvolvimento

de

projetos

interdisciplinares coerentes com a formação do discente.

As Atividades Complementares são componentes do Projeto Pedagógico do
Curso, sendo, seu integral cumprimento, requisito indispensável à conclusão do
curso e a colação de grau, de acordo com a legislação vigente.
De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será
desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga
horária prevista na respectiva matriz curricular, respeitando os limites máximos de
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carga horária estabelecida para cada uma das diversas modalidades (iniciação
científica, pesquisa orientada, eventos, visitas técnicas, atividades de extensão,
monitoria, gestão ou representação estudantil, participação em cursos especiais e
programas de aprendizagem ou aperfeiçoamento em informática, Libras, idiomas
estrangeiros), podendo ser cumprido no âmbito da FAZU ou em outras instituições.
A comprovação será feita pela apresentação de documentos coletados pelo
próprio aluno e depositado no ambiente online. Os certificados ou declarações
comprobatórias das ações registradas no ambiente online são arquivadas na pasta
do acadêmico na secretaria geral, sob a tutela do referido departamento.
No caso da não integralização da carga horária, o aluno fica impedido de
colar grau, podendo fazê-lo após o cumprimento da mencionada obrigação, desde
que não ultrapassado o prazo máximo de integralização do curso e atendidas todas
as demais exigências legais.
O regulamento das Atividades Complementares está apresentado no Anexo II
deste documento e o mesmo fica disponibilizado no aluno Online, no site da IES, e
em formato físico, dispondo de cópias impressas na biblioteca, secretaria geral e
diretório acadêmico.
1.7.10.3 – Política de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante do currículo dos cursos
de bacharelados. Consiste na realização de um trabalho de pesquisa, versando
sobre um determinado assunto na área do curso, sob orientação de um professor,
correspondendo a horas de atividades de pesquisa. O conjunto de normas para a
elaboração e apresentação de Artigos Científicos fundamenta-se nas seguintes
finalidades:

1. Proporcionar a iniciação no método científico, nas técnicas próprias de cada área
e o desenvolvimento da criatividade na ciência, mediante orientação de
pesquisador qualificado.

2. Formar um profissional com visão ampliada e integrada dos problemas
pertinentes a sua área de atuação.
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3. Desenvolver no graduando a aptidão para pesquisa, de investigação científica
conscientizando-o de sua importância para a transformação da sociedade em
geral.

4. Despertar vocações para a ciência e incentivar talentos potenciais na graduação.

5. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa.

A Política de Trabalho de Conclusão de Curso da FAZU estabelece, em seu
Regulamento (ANEXO III), as normas de avaliação do TCC, que são discutidas
pelo professor e aluno, em momentos de aula ou em reuniões específicas para
tratar do assunto. Além disso, o regulamento do TCC permanece disponibilizado no
aluno online, no site da IES, e em formato físico, dispondo de cópias impressas na
biblioteca, secretaria geral e diretório acadêmico.

1.7.11 - Políticas das Atividades de Prática Profissional
A prática profissional dos acadêmicos da FAZU é desenvolvida na própria
instituição e em outras instituições públicas ou privadas, especialmente
conveniadas para esse fim.
As práticas profissionais, também podem ocorrer nos programas, projetos,
eventos de extensão, por meio das cooperações interinstitucionais e da prestação
de serviços.

1.7.12 - Programa de Monitorias
Em atenção ao PADE – Programa de Apoio Discente e Egresso, a Instituição
dá continuidade à execução do Programa de Monitorias, seja ela voluntário ou
bolsista, conforme art. 90, seção V, do Regimento Interno 2016 da FAZU,
garantindo assim melhores resultados no processo Ensino-aprendizagem junto às
disciplinas que demandam menor empenho do aluno no seu exercício.
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São objetivos do Programa de Monitoria:

I. Propiciar ao aluno a possibilidade de otimizar o seu potencial acadêmico,
assegurando a formação de profissionais mais competentes;

II. Criar condições de aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades
relacionadas a atividades docentes;

III. Promover a melhoria do ensino de graduação, por meio do estabelecimento de
várias práticas e experiências pedagógicas que permitam a interação dos alunos
do programa com o corpo docente e discente da Instituição.

1.7.13 - Articulação Ensino X Pesquisa X Extensão e seus Incentivos
A articulação dos programas de aprendizagem deve estar explicitada nos
projetos pedagógicos, revelando a sua coerência no curso.
A FAZU possui institucionalizados instrumentos normativos e de apoio que
visam dar sustentação a articulação acadêmica, como o Programa Institucional de
Iniciação Científica, de Pesquisa, de Extensão, Empresa Júnior, Núcleo de
Extensão Rural, Fazenda Escola, Núcleo de Línguas, Diretórios Acadêmicos,
Atlética (esportes).

1.7.14 - Políticas Gerais de Avaliação Institucional
A FAZU percebe a avaliação não como um processo regulador, e sim fonte
para assegurar à realização de atividades pedagógicas e institucionais necessárias
a promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do discente e
melhoria institucional. Neste contexto, através da análise diagnóstica é elaborada
estratégia de referência para dimensionamento das ações com intuito de perceber,
levantar, analisar, adequar, orientar, reestruturar e re-planejar as atividades
adequadas às novas situações.
No que tange sua operacionalização, a avaliação está prevista em vários
órgãos institucionais podendo ser assim dimensionada:
I. Avaliação via CPA, do cumprimento de metas e ações contidas no PDI.
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II. Avaliação da execução dos PPCs por meio dos órgãos colegiados, do NDE,
das comissões externas de avaliação, dos discentes e dos egressos.
III. Avaliação das atividades Institucionais na ótica dos discentes e docentes.
IV. Avaliação das atividades Institucionais por meio dos projetos de extensão e
intervenção social num olhar dos parceiros e das comunidades envolvidas.
V. Avaliação do desempenho Institucional por meio dos órgãos empregadores
e entidades conveniadas.
VI. Avaliação de desempenho do ENADE.
VII. Avaliação dos projetos de iniciação científica pelos aceites para divulgação
em Encontros, Conferências, Congressos e publicações de artigos e
resumos.

1.7.15. Processo de Avaliação da aprendizagem
A verificação da aprendizagem será feita pela aplicação de avaliações
semestrais por disciplina, expressa por notas obtidas durante o período letivo, em
diferentes procedimentos:

I. O aluno será submetido a quatro (4) processos avaliativos no semestre, que
constarão de:

a) N1 = verificação de conhecimento do conteúdo, por meio de prova(s) e
trabalho(s), os quais poderão somar de 0 a 30 pontos;

b) N2 = verificação de conhecimento do conteúdo, por meio de prova(s) e
trabalho(s), os quais poderão somar de 0 a 30 pontos;

c) N3 = verificação de conhecimento do conteúdo, por meio de prova(s) e
trabalho(s), os quais poderão somar de 0 a 30 pontos;

d) Avaliação Colegiada pode somar até 10 pontos.
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Observação: Os cursos convocados para o ENADE aplicarão atividades avaliativas
em regime especial nos dois (2) semestres referentes ao ano da aplicação da
prova, validando percentual de notas destinadas à prova colegiada ou a N3.

II. A média do semestre (MS) será apurada da seguinte forma:

a) (N1 + N2 + N3 + PC) = MS (Média do Semestre);

b) Se o aproveitamento na MS for igual ou superior a setenta (70,0), o aluno poderá
ser aprovado diretamente;

c) Se a MS for igual ou superior a quarenta (40,0) e inferior a setenta (70,0), o
aluno poderá requerer o Exame Final, conforme Calendário Acadêmico;

d) Se a MS for inferior a quarenta (40,0), o aluno será reprovado automaticamente.

O aluno que obtiver 70% (setenta por cento) dos pontos distribuídos, o que
equivale à média setenta (70,0), e alcançar frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) nas aulas teóricas e práticas, efetivamente ministradas, será
considerado aprovado na disciplina.
O Exame Final (EF) será realizado por meio de uma única avaliação, com
conteúdo cumulativo, no valor de cem (100,0) pontos, o qual substituirá a média
obtida pelo aluno no semestre letivo.
As datas de realização desse exame serão publicadas no site institucional, no
ambiente online e em murais da instituição, de acordo com calendário acadêmico
semestral da FAZU.
O aluno do curso que não comparecer na data fixada para o exame final,
quando amparado pela legislação em vigor, poderá requerê-lo em até dois (2) dias
úteis após a data da avaliação, mediante pagamento de taxa prevista.
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1.7.15.1. Provas em 2ª Chamada
O aluno que perder prova em uma ou mais disciplinas, poderá fazê-la em 2ª
chamada, se apresentar requerimento em até dois (2) dias úteis após a data de
avaliação junto à secretaria da FAZU, acompanhado da justificativa de falta, que
poderá ser:

I.

Doença, conforme Decreto-lei 1044 de 21/10/1969 e a Lei 6.202 de

17/04/1975;

II.

Serviço público civil ou militar;

III.

Falecimento de antecedente, descendente, colaterais ou cônjuge;

IV.

Casamento;

V.

Motivo de trabalho, devidamente comprovado.

A Instituição apoia outras estratégias de avaliações desenvolvidas pelo aluno:
relatórios, observação sistemática, elaboração de textos/artigos, criação, diferentes
formas de pesquisas, elaboração de projetos, portifólios, resenhas.
Além dessas estratégias de avaliação, consideram-se participação em eventos que
incluam o envolvimento do aluno em congressos, seminários, workshops,
encontros, festivais, exposições, cursos, oficinas, dia de campo.

1.8 - Políticas Gerais de Contratação de Docente e Técnico-administrativo
Corpo Docente

A contratação de docentes para a FAZU está vinculada à capacidade do
futuro docente contribuir para a formação do egresso com o perfil definido tanto nas
DCN’s quanto no perfil estipulado nos valores institucionais.
Para

compor

seus

quadros,

a

Instituição

buscará

docentes

preferencialmente mestres e doutores com formação adequada aos projetos
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pedagógicos de curso e experiência profissional acadêmica e não acadêmica de
pelo menos dois anos.
De forma preferencial, o Regime de Trabalho será em tempo Parcial ou
Integral.
Entende-se como adequação do docente ao PPC do curso a sua capacidade
de contribuir de forma efetiva para a orientação dos alunos na construção dos
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Isto significa em termos gerais
a contribuição para a formação de profissionais aptos a tomar decisões
fundamentadas em princípios científicos, com atitudes profissionais dentro dos
princípios da ética e responsabilidade social.
O docente deverá ser capaz de contribuir no conjunto de atividades de
ensino e de aprendizagem previstas nas DCN (aulas teóricas e práticas, estágio,
projeto integrador, trabalho de conclusão de curso, orientação de atividades
complementares e práticas formativas) e na gestão dos cursos.
A forma de contratação e os critérios de avaliação de desempenho estão
regulamentados pela Instituição.
A ficha de avaliação de desempenho do candidato a professor esta descrita
abaixo.
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Corpo Técnico-administrativo

A contratação de técnico-administrativos para a FAZU está vinculada às
necessidades explicitadas em cada PPC e às relacionadas ao apoio e gestão das
atividades acadêmicas e administrativas.
O contrato de trabalho estará vinculado à CLT devendo as vagas serem
preenchidas mediante avaliação da formação e do perfil do candidato coerentes
com as atividades a serem desenvolvidas.

2 - O Curso de Agronomia da FAZU
a) Nome do Curso/Habilitação: Curso de Agronomia.
b) Endereço do Curso: Avenida do Tutuna, n° 720, Bairro Tutunas, Uberaba –
MG, CEP: 38,061-500.
c) Ato de Autorização: Decreto n° 97.893, de 03 de julho de 1989.
d) Ato de Reconhecimento: Decreto n° 1.382, de 13 de novembro de 1995.
e) Modalidade do Curso: presencial.
f) Número de Vagas Anuais Previstas: 100 vagas.
g) Turno (s) de Funcionamento: matutino, vespertino e noturno
h) Dimensão das Turmas Teóricas e Práticas: teórica no máximo com 70 alunos
e prática nos laboratórios no máximo com 35 alunos.
i) Regime de Matrícula: semestral.
j) Tempo Mínimo de Integralização: 9 períodos.
l) Tempo Máximo de Integralização: 18 períodos.
m) Carga horária do curso: 4.480 horas.
n) Coordenador do curso: Diego Felisbino Fraga
o) e-mail do coordenador: diego.fraga@fazu.br

Breve Histórico do Curso:

A FAZU - Faculdades Associadas de Uberaba atua há 34 anos no ensino das
Ciências Agrárias e há 09 anos na área de Ciências Humanas.
O Curso de Agronomia, oferecido a mais de 27 anos, é de fundamental
importância, principalmente para a região do Triângulo Mineiro, por ser uma região
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onde a base econômica é a agricultura, de modo que o curso visa atender a
demandas do mercado de trabalho. Desde sua criação, em 30/06/1989, o curso de
Agronomia, inseriu no mercado de trabalho excelentes profissionais. Desde sua
implantação o curso já passou por reformulações em sua Estrutura Curricular,
sempre na busca de adequar os anseios dos seus alunos aliados ao dinâmico
mercado de trabalho.
O campus da FAZU, onde funciona a sua sede, contempla uma área de 186
hectares onde estão instaladas as salas de aulas, biblioteca, laboratórios de
formação básica e profissionalizante, Núcleo de Excelência em Engenharia de
Alimentos - NEEA, Hospital Veterinário de Uberaba – HVU, oficina acadêmica,
laboratório de tecnologia aplicada, área de convivência e núcleo de moradias para
funcionários
agropecuários

da

fazenda-escola.
que

Nesta

permitem

o

última

encontram-se

desenvolvimento

das

os

setores

atividades

práticas/profissionalizantes dos cursos de Agronomia e Zootecnia, tais como:
lavouras de sorgo, milho, milheto, cana-de-açúcar, soja e algodão, casa de
vegetação, hidroponia, sementeira, viveiro de mudas, horta, pomar, campo
agrostológico, módulos de pastejo rotacionado irrigados por aspersão em malhas e
pivô central, setores de bovinocultura, incluindo confinamento com mensuração
automatizada

de

consumo

e

leite

orgânico,

ovinocultura,

suinocultura,

equideocultura, apicultura, avicultura, cunicultura, apiário e minhocário.
Para o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos cursos, a faculdade
disponibiliza seus amplos e modernos laboratórios para formação básica e
aplicada, a biblioteca totalmente informatizada e dotada de completo acervo na
área das Ciências Agrárias e Humanas, bem como o setor de informática
interligado por rede (fibra ótica e antena wireless), permitindo ao aluno acessar as
diversas fontes de informação on-line.
Convênios e parcerias com empresas e instituições de ensino, pesquisa e
extensão, oportunizam aos alunos a realização de estágios e à faculdade, o
desenvolvimento de projetos de produção e de pesquisa. A Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu - ABCZ e a Associação Brasileira dos Criadores de
Girolando são grandes parceiras da faculdade, proporcionando a realização de
cursos, palestras, estágios e trabalho presencial dos alunos durante as feiras
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agropecuárias (Expozebu, Megaleite, Expogenética, Expoinel e Expobrahmam) e
outras atividades técnico-científicos.
Durante todo o ano, a FAZU realiza diversos eventos tais como Dias de
Campo nas áreas de manejo de solo sob cerrado, pastagem e produção de
silagem, oficinas de produção e leitura, encontro com escritores, Jornada Científica,
simpósios e projetos diversos voltados para a formação acadêmica, visando
proporcionar ao futuro profissional um conhecimento amplo, dinâmico e atual. São
oferecidos anualmente diversos cursos de extensão, tais como utilização de GPS
em atividades agropecuárias, irrigação de pastagem, manejo e correção da
fertilidade dos solos, controle biológico de pragas, inseminação artificial em bovinos
e ovinos, nutrição animal, sistemas alternativos e sustentáveis de produção animal
e manejo racional nas atividades pecuárias.
A FAZU, através de seus serviços educacionais, busca sempre contribuir com
o desenvolvimento do país e em especial de Uberaba, que possui um dos maiores
complexos do agronegócio brasileiro.
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2.1 - Organização didático – pedagógica
O Curso de Agronomia busca, em sua organização didático-pedagógica,
cumprir a concepção de educação superior com o princípio da indissociabilidade
entre ensino, atividades investigativas e extensão, disposto no artigo 207 da
Constituição Brasileira, de 1988, e tem como parâmetro as Diretrizes Nacionais nos
termos da Res CNE/CES Nº 1 de 2 de fevereiro de 2006 e demais legislações
pertinentes:
Parecer CNE/CES nº 8/2007
Resolução CNE/CES nº 2 de 18 de junho de 2007;
Resolução CNE/CES nº 3 de 18 de julho de 2007;
Projeto Político Institucional da FAZU
Plano de Desenvolvimento Institucional da FAZU
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006.
Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.

2.1.1 - Administração Acadêmica
O Colegiado do Curso responde pela Administração Acadêmica na esfera
legislativa e é composto por docentes do curso eleitos por seus pares e
representação discente (presidente do DA). As ações e atribuições do Colegiado
do Curso seguem o Estatuto e o Regimento Geral da FAZU, reunindo-se
bimestralmente.
As ações executivas ficam a cargo da Coordenação de Curso.

A Coordenação do Curso é ainda apoiada por:
I) Direção Geral da FAZU
II) Diretor Financeiro da FUNDAGRI
III) Coordenação de Ensino
IV) Coordenação de Pós-graduação e Extensão
V) Pela Secretária de Assuntos Acadêmicos
VI) Pela Secretária das Coordenações
VII) Gerencia Administrativas de Serviços
VIII) Gerencia da Fazenda-Escola
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IX) Setor de compras e almoxarifado
X) Setor de informática
XI) Comissão Própria de Avaliação – CPA, à qual compete gerenciar a
Avaliação Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar
a coordenação de curso com dados e informações que propiciem a melhoria das
atividades do curso;
XII) Equipe responsável pelos laboratórios, à qual compete preparar os
equipamentos para utilização dos docentes e discentes, planejamento e
encaminhamento das necessidades;
XIII) Núcleo Docente Estruturante - NDE, composto pelo Coordenador e por
pelo menos 5 dos docentes do Curso, aos quais compete mais diretamente à
atualização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso;
XIV) Apoio Psicopedagógico, ao qual compete orientar alunos em situação
de necessidades especiais;
Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso conta com
uma sala de aproximadamente 15 m², equipada com mesas, armários, computador,
impressora e telefone.
A Coordenação é atendida por uma Secretaria e por toda uma estrutura
administrativa de apoio acadêmico nela baseada.
A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao
Colegiado, conforme definido no Regimento Interno da Faculdade, primar pela
qualidade de ensino e auxilio na condução do curso, o que envolve o
Planejamento, o Acompanhamento da Execução e a Avaliação das atividades
previstas no Projeto Pedagógico.
Todos os setores de apoio pautam suas atividades no cumprimento do PPC
do curso. Suas atividades estão voltadas tanto para o apoio aos docentes quanto
aos discentes.

2.1.1.1 - Atuação do coordenador
Compete ao coordenador de curso (Art.39 do Regimento Geral):
I.

Representar o Curso junto às autoridades e Órgãos da Faculdade;

II.

Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;
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III.

Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades do Curso e assiduidade
dos docentes a ele vinculado;

IV.

Apresentar à Diretoria Geral da Faculdade os planos e relatórios das
Atividades Acadêmicas do Curso, desenvolvidas a cada período letivo;

V.

Executar as deliberações do Conselho Superior da Faculdade;

VI.

Aplicar, em primeira instância, as sanções disciplinares aos Corpos
Docentes e Discentes vinculados ao Curso, no caso de descumprimento das
normas educacionais e regimentais;

VII.

Executar os atos necessários ao bom andamento das atividades didáticas,
científicas e administrativas na esfera de sua ação;

VIII.

Acompanhar o desenvolvimento e a execução dos programas de Ensino,
Pesquisa e Extensão vinculados ao Curso;

IX.

Zelar pela qualidade de ensino e demais atividades pedagógicas do Curso;

X.

Coordenar e orientar as atividades Docentes com vistas a melhoria do
ensino;

XI.

Instituir mecanismos de avaliação de desempenho dos Corpos Docentes e
Discentes do Curso e ou atividades vinculadas ao Curso;

XII.

Sugerir a Direção Geral a contratação ou a dispensa de Docentes e pessoal
técnico - administrativo vinculado ao Curso;

XIII.

Propor a admissão de Monitor, respeitadas as normas próprias de escolha,
estabelecidas e aprovadas pelo Conselho Superior;

XIV.

Pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos
transferidos ou diplomados;

XV.

Analisar, nos prazos estabelecidos, os processos e recursos acadêmicos a
ele encaminhados;

XVI.

Apresentar ao Colegiado do Curso os planos de atividades, bem como a
proposta orçamentária do Curso;

XVII.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei ou neste
regimento.

As especificidades do Curso de Agronomia impõem ainda ao coordenador
as seguintes atribuições:
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I.

Estabelecer relações com empresas e organizações públicas e privadas do
município e região;

II.

Oportunizar novos ambientes de ensino-aprendizagem para o aluno no
âmbito da gestão;

III.

Estar em consonância com os princípios da ética da profissão aplicados à
formação de novos profissionais;

IV.

Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando
espaços de vivência do aluno neste contexto;

V.

Validar e acompanhar o desenvolvimento de Atividades Complementares do
Curso de Agronomia;

VI.

Liderar o NDE conforme legislação pertinente.

2.1.1.2 - Formação e experiência profissional do coordenador
Nome:
End.:
Cidade:
Fone:
e-mail
e-lattes:

Diego Felisbino Fraga
Rua Antônio Borges de Araújo, 170, Torre 1, apto 808
Uberaba
UF: MG
(34 ) 3318-4188
Fax: (34) 3318-4188

CEP: 38.060.100
cel: (34) 991032015

agronomia@fazu.br
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4213658D1

2012 a 2016 – Doutorado em Agronomia (Entomologia Agrícola) (Conceito CAPES
5). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil, com
período sanduíche em The State University of New Jersey - New Brunswick
(Orientador: Cesar Rodriguez-Saona). Título: Ecologia química no controle
biológico de fitófagos e respectivos predadores e parasitoides, Ano de obtenção:
2016.
2010 a 2012 – Mestrado em Agronomia (Entomologia Agrícola) (Conceito CAPES
5). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. Título:
Distribuição vertical e temporal de ovos de Alabama argillacea e de Heliothis
virescens (Lepidoptera: Noctuidae) e parasitismo natural por Trichogramma
pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Ano de Obtenção: 2012.
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2009 a 2011 – Especialização em Pós Graduação em Gestão Ambiental.
Universidade de Uberaba, UNIUBE, Brasil. Título: Aspectos morfológicos de
Trichogramma spp.
2005 a 2009 – Graduação em Gestão Ambiental. Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, IFTM, Brasil. Título: Percepção da Educação Ambiental sob o olhar dos
discentes do CEFET UBERABA - MG em 2007.
2005 a 2009 – Graduação em Agronomia. Faculdades Associadas de Uberaba,
FAZU, Brasil. Título: Utilização de Crisopídeos no Controle Biológico de Pragas.

2.1.1.3 - Experiência do coordenador (acadêmica e não acadêmica)
Experiência Acadêmica no Ensino Superior
2009 – 2010: Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU). Vínculo: particular.
Enquadramento Funcional: Professor. Ensino no curso de Agronomia. Disciplinas
Ministradas: Introdução a Agronomia e Gestão de Bacias Hidrográficas.

2015- atual: Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU). Vínculo: particular.
Enquadramento Funcional: Professor. Ensino no curso de Agronomia e Zootecnia.
Disciplinas Ministradas: Entomologia Aplicada e Estatística Experimental.

Gestão em Instituição de Ensino Superior
2015 – data atual. Membro do Núcleo Docente Estruturante da FAZU.
2016 – atual. Coordenador do Curso de Agronomia da FAZU.
2016 - data atual. Membro do Colegiado de Curso da Agronomia da FAZU.

Experiência não acadêmica
2009. Orbetech. Vínculo: Trainne. Enquadramento Funcional: Assistência técnica,
Carga horária: 20h.

51

2.1.1.4 - Efetiva dedicação à administração e à condução do curso
Dedica-se 28 (vinte e oito) horas semanais à administração e condução do
Curso, e 12 (doze) horas em atividades docentes, totalizando 40 horas de trabalho
na FAZU com regime de tempo trabalho Integral.
2.1.1.5 - Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional
As políticas macro de gestão são definidas pelo Conselho Superior,
obedecendo na sua regulamentação à Identidade Corporativa, ou seja, a Missão, a
Visão e os Valores consagrados nos documentos de referência. O Conselho
Superior, com representação de docentes, discentes e coordenadores de cursos,
entre outros membros, orienta as atividades institucionais através de portarias e
atos regulatórios, aos quais é dada a devida publicação, passando, assim, a
constituir também documentos de referência na gestão da FAZU.
O Conselho Superior tem na sua composição a participação dos
coordenadores de curso e de representantes do corpo do discente. Articula-se,
portanto uma cadeia de gestão com representação direta da coordenação de curso
na gestão da FAZU.
2.1.1.6 - Implementação das políticas institucionais constantes do PDI e do
PPI, no âmbito do curso
O PDI apresenta como principais linhas de ação em relação à estrutura
didático-pedagógica:
I.

Assegurar a participação de professores e alunos nas decisões colegiadas;

II.

Estabelecer diretrizes para o trabalho docente e de capacitação pedagógica,
estimulando o acesso sistemático a cursos sobre novas tecnologias e
metodologias de ensino superior;

III.

Manter um sistema de avaliação didática e pedagógica com diretrizes para
uma avaliação curricular, regular e sistemática, para cada curso;

IV.

Contratar professores com experiência prática no mercado de trabalho, para
colaborar na formação de competências e habilidades requeridas para cada
formação profissional.
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Especificamente em relação à graduação, o PDI determina:
I.

Dar continuidade à implantação do sistema de avaliação do processo de
ensino-aprendizado dos alunos, contemplando uma política de atendimento
e orientação pedagógica;

II.

Aperfeiçoar procedimentos de acompanhamento e orientação acadêmica;

III.

Manter o sistema de bolsas de estudo que oferece opções de monitoria,
iniciação científica, tutoria, trabalho e similares.

O Curso de Agronomia implementou as políticas definidas no PPI e
expressas como determinantes no PDI da Instituição, uma vez que:
I.

A gestão é colegiada com participação discente;

II.

O colegiado acompanha e avalia a execução do PPC e a CPA vem
produzindo, nas suas avaliações, recomendações importantes para a gestão
e que são implementadas;

III.

Os docentes são contratados a partir de uma análise da sua formação e
experiência profissional, buscando a correta adequação às atividades
previstas na organização curricular (aulas, orientação de estágio; orientação
de projeto de iniciação científica; orientação de trabalhos de curso, etc.);

IV.

O Apoio Pedagógico (AP) ao qual compete colaborar no aperfeiçoamento
dos procedimentos de acompanhamento e orientação pedagógica e
acadêmica das atividades dos docentes vem atuando com regularidade;

V.

Os programas PIC/PIBIC possuem dotação orçamentária regular e oferecem
bolsas sendo considerados relevantes nas Atividades Complementares;

VI.

O Núcleo de Extensão Rural – NERU promove atividades articuladas ao
projeto pedagógico do curso e à política de responsabilidade social levando
aos

pequenos

produtores

conhecimentos

que

propiciem

melhor

desenvolvimento de suas propriedades
VII.

A coordenação de Pesquisa e Extensão, através dos Comunicados Técnicos
e dos artigos científicos publicados na FAZU em divulgam a produção
científica da instituição - oferece orientação, acompanhamento e execução
de programas editoriais, como a impressão de revistas, jornais e periódicos
acadêmicos (impressos ou digitais) que resultem das propostas de pesquisa
realizadas;
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VIII.

As ações do Diretório Acadêmico – DA, estimulam a boa convivência
colaborando para a formação humanista;

IX.

O Núcleo Docente Estruturante foi regulamentado e está em atuação;

X.

O Estágio é regulamentado a partir do 6º período, proporcionando aos
discentes a aplicação prática das teorias e técnicas ministradas;

XI.

O Programa de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC foi regulamentado e
oferece suporte acadêmico aos discentes, na elaboração do Trabalho de
Conclusão de Curso;

XII.

As Atividades Complementares são estimuladas em todos os períodos e a
FAZU oferece/organiza uma série de eventos a cada ano proporcionando
aos discentes o desenvolvimento e acompanhamento de atividades que
enriqueçam e complementem o perfil do formando, ampliando suas
competências e habilidades.

2.1.2 - Administração Acadêmica: colegiado de curso e NDE
2.1.2.1 - Composição e funcionamento do colegiado de curso

Composição do Colegiado:

O Colegiado de Curso, órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos
pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito do curso é assim
constituído (Art. 31 do Regimento Geral):
I.

Pelo Coordenador de Curso, seu Presidente;

II.

Por pelo menos 05 (cinco) Docentes, que ministrem disciplinas constitutivas
das matérias do currículo do Curso, eleitos por seus pares;

III.

Por um aluno regular do Curso, indicado pelo respectivo Diretório
Acadêmico;

Observação – O mandato dos membros do Colegiado de Curso é de 01 (um) ano,
podendo haver reeleição.
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Funcionamento (Art. 32 do Regimento Geral):

O Colegiado reúne-se ordinariamente, duas vezes no semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria,
por solicitação do Diretor Geral, ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus
membros, com indicação do motivo e convocado com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas.

Competências do Colegiado (Art. 33 do Regimento Geral):

I.

Deliberar

sobre

todas

as

questões

de

ordem

didática,

científica,

administrativa e disciplinar ligadas ao Curso;
II.

Aprovar, em primeira instância, os nomes dos Docentes responsáveis pelas
disciplinas oferecidas pelo Curso;

III.

Planejar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão vinculadas ao Curso;

IV.

Aprovar, em primeira instância, os programas e os planos de ensino
elaborados pelos Docentes do Curso;

V.

Aprovar os planos de atividades internas e externas, os relatórios e projetos
apresentados pelos Docentes ao Colegiado;

VI.

Decidir, em primeira instância, sobre os recursos interpostos pelos Corpos
Docente e Discente a ele afetos;

VII.

Reunir-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar, e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, por iniciativa
própria, por solicitação do Diretor Geral, ou a requerimento de 1/3 (um terço)
de seus membros.

VIII.

Aplicar, em segunda instância, as sanções disciplinares aos Corpos
Docentes e Discentes vinculados ao Curso, no caso de descumprimento das
normas educacionais e regimentais;

IX.

Apresentar ao Conselho Superior os planos de atividades, bem como, a
proposta orçamentária do Curso.

2.1.2.2 - Composição e Funcionamento do NDE
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Composição do NDE:

Composto pelo coordenador do curso e por 4 docentes, com pós-graduação
stricto sensu, regime de trabalho tempo parcial ou integral e experiência acadêmica
e profissional que os habilite na orientação da formação de profissionais de
Agronomia com as habilidade e competências previstas nas DCN.

Competências do NDE:

De acordo com o que estabelece a Resolução CONAES Nº. 1 de 17 de
junho de 2010 compete ao NDE
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 públicas relativas à área de
conhecimento do curso;

IV.

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Agronomia.
O Presidente do Núcleo Docente Estruturante é o Coordenador do Curso a

quem compete:
I.

Convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;

II.

Representar o NDE junto aos órgãos da Instituição;

III.

Encaminhar ao Colegiado de Curso as deliberações do Núcleo;

IV.

Designar um membro do NDE para secretariar as reuniões e lavrar as
respectivas atas;

V.

Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados de curso e
setores da Instituição.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DO NDE
DOCENTE
NOME DO DOCENTE

NÃO DOCENTE

TITULAÇÃO

Ensino
superior

Áreas
afins

Outras
áreas

FORMAÇÃO/
EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA (S/N)*

Regime de
Trabalho

1

Daniel Phillipe Veloso Leal

Doutor

2

1

não

sim

TP

2

Diego Felisbino Fraga

Doutor

3

1

não

sim

TI

3

Thaís Oliveira Ramalho Bean

Doutora

2

1

não

sim

TP

4

Salvador Jorge Miziara Neto

Especialista

4

1

não

sim

TP

5

Vinícius Antônio Maciel Júnior

Mestre

18

1

não

sim

TP

Titulação

Quantidade

Percentual

Regime de
Trabalho

Quantidade

Percentual

Graduado

0

0%

Horista

0

0%

Especialista

1

20%

Parcial

4

80%

Mestre

1

20%

Integral

1

20%

Doutor

3

60%

Total do curso

5

100%

Total do curso

5

100%
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2.1.2.3 - Articulação do colegiado de curso com os colegiados superiores
O Conselho Superior (Art. 7º do Regimento Geral), órgão consultivo,
normativo e deliberativo é o órgão supremo da Faculdade, sendo constituído:
I.

Pelo Diretor Geral da Faculdade, seu Presidente;

II.

Pelo Secretário Geral;

III.

Pelo Coordenador de cada Curso;

IV.

Pelo Coordenador de Ensino;

V.

Pelo Coordenador de Pesquisa, Pós e Extensão;

VI.

Por 01 representante Docente de cada categoria em exercício, dos Cursos
da Faculdade, escolhido dentre seus pares com mandato de 02 anos;

VII.

Por 01 representante da comunidade estudantil, de cada Curso da
Faculdade, com mandato de 01 ano;

VIII.

Por 01 representante da comunidade externa, indicado pelo Conselho
Superior, dentre os nomes indicados pelos seus membros, com um mandato
de 02 anos;

IX.

Por 02 representantes da Mantenedora da Faculdade indicados pelo seu
Conselho Diretor e referendado pelo Conselho Deliberativo ou Curador para
um mandato de 03 anos.

Compete ao Conselho Superior (Art. 9º do Regimento Geral),

I.

Aprovar o Regimento da Faculdade com seus respectivos Anexos e suas
alterações,

submetendo-o,

quando

necessário,

ao

Órgão

Federal

Competente, via Entidade Mantenedora da Faculdade;
II.

Aprovar o plano anual de atividades da Faculdade;

III.

Instituir Cursos de Graduação, Sequenciais, Tecnológicos e de PósGraduação na Faculdade, mediante prévia autorização do Órgão Federal
Competente;

IV.

Homologar a indicação de Professores para os Cursos da Faculdade, para a
contratação pela Mantenedora;

V.

Decidir, em última instância interna, os recursos interpostos de decisões dos
demais Órgãos da Faculdade, em matéria didático-pedagógica-científica e
disciplinar;
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VI.

Apreciar o relatório anual da Diretoria da Faculdade;

VII.

Propor medidas que visem o aperfeiçoamento das atividades da Faculdade,
bem como manifestar-se sobre assuntos pertinentes que lhe sejam
submetidos pelo Diretor Geral;

VIII.
IX.

Decidir a concessão de Dignidades Acadêmicas;
Representar, junto aos Órgãos competentes do Ministério da Educação,
contra o Diretor Geral, bem como contra a Mantenedora;

X.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou este
Regimento.

O Colegiado de curso é representado no Conselho Superior por seu
coordenador.
2.1.3 - Projeto Pedagógico de Curso – PPC: concepção do curso
A prática pedagógica não se restringe ao tempo cronometrado na sala de
aula. Ela se dá em variados espaços e tempos, além dos espaços da sala de aula
propriamente ditos, nos diferentes tipos de Atividades de Ensino/aprendizagem
promovidos, tais como aulas práticas, estágios, práticas supervisionadas,
atividades de pesquisa, trabalhos individuais e em grupos, visitas técnicas, projetos
e programas de extensão e ação comunitária, serviço comunitário, atividades
complementares, participação em eventos científicos e tecnológicos de natureza
política e social. Os cursos e a natureza educativa ganham sentido na relação que
estabelecem com o seu entorno.
A concepção de currículo adotada pela FAZU busca responder tanto à
formação profissional, quanto à formação cidadã. Tem como pano de fundo a
busca pela convivência respeitosa, a valorização das várias manifestações
artístico/culturais

e

a

dimensão

ético/social

no

exercício

das

atividades

profissionais.
Ao assumir a sua cota de responsabilidade na formação desse novo sujeito,
cujos parâmetros dialogam com dignidade, respeito, justiça e fraternidade,
demanda que as relações democráticas e participativas sejam estimuladas, assim
como a livre organização e associação.
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O Projeto Pedagógico baseia-se, em primeiro lugar, num processo de
relações entre sujeitos reais. O ponto central é o ser humano e sua integração com
outros seres humanos, visando à aquisição e à criação de conhecimentos, de
saberes.
O segundo elemento é a questão da amplitude e abrangência do conjunto
do que se busca conhecer. As relações em sala de aula devem ser estimuladoras
da formação de uma cultura de investigação e o credenciamento acadêmico, para
o estabelecimento de conexões com os diferentes contextos sociais e culturais.
Para além do ensino, temos a pretensão de formar estudantes que
trabalhem no seu próprio modo de apreender o mundo que os rodeia. Isso
demanda sensibilidade, ousadia, disponibilidade e investimentos.
O ato de educar é um ato que envolve pessoas. Daí deriva a
responsabilidade de todos e quantos estão envolvidos no processo, com
capacidade de responder de modo crítico e criativo às exigências da sociedade
contemporânea, marcada por um acelerado ritmo de mudanças.
Desta forma, o Projeto Pedagógico deve reconhecer o ser humano como um
ser/pessoa, capaz de pensar e sentir o mundo, de reconhecer as dimensões do
real, do estético e do ético, do objetivo e do subjetivo, da consciência e da
transcendência. Enfim, dos desafios fundamentais que envolvem a vida no
universo.
Esse ser humano é co-responsável, compõe o sujeito individual e coletivo,
ator e autor da construção dos elementos inerentes ao seu processo educativo. É
um ser humano desafiado a perceber e analisar as relações entre o universal e o
local, entre o natural e o cultural, no processo educativo.
As práticas de ensino, de extensão e de iniciação científica formam uma
rede e estão fundamentalmente implicadas com a sociedade, com a economia e
com a cultura. A extensão e a pesquisa são pensadas de maneira intrínseca às
práticas de ensino, isto é, há uma organização estrutural entre as atividades
realizadas nas disciplinas teóricas, práticas, tecnológicas e a extensão.
O curso de Agronomia da FAZU propõe uma fusão entre essas experiências
dentro das possibilidades e flexibilidades de cada campo. A abordagem de
situações/problemas reais, como temas a serem desenvolvidos nas Atividades de
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Ensino/aprendizagem, nos evoca e possibilita que estes sejam tratados no campo
da extensão, postos que nascem das necessidades da realidade.
Em cada período, o conjunto das atividades deve proporcionar ao aluno a
possibilidade de uma construção de conhecimento apoiada em base científica,
permitindo-lhe a análise e a tomada de decisão de forma clara e sustentada. Deve
ainda, nos conteúdos procedimentais, articular teoria e prática e pautar sua
atuação nos melhores princípios da ética e da responsabilidade social.
É neste diapasão que o Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia da
FAZU, instituído em regime seriado semestral e concebido de forma colegiada, na
reflexão conjunta dos professores integrantes do NDE e Coordenação, foi
estruturado como um conjunto integrado de atividades no qual os docentes e
discentes constroem o seu método acadêmico de ensinar e aprender.
Elaborado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Agronomia e em novos modelos dos processos de ensino e aprendizagem, este
Projeto Pedagógico foi idealizado visando à superação das posturas acadêmicas
tradicionais em relação ao ensino, buscando formas de integrar cada vez mais o
discente na construção do conhecimento, com uma contextualização e inserção do
mesmo na realidade vivida em nosso país.
Por fim, este Projeto Pedagógico prestigia um duplo aspecto fundamental
em sua concepção: a busca da qualidade acadêmica e o constante relacionamento
com a comunidade na qual o Curso está inserido, buscando as melhores condições
de colocação dos egressos no mercado de trabalho.
2.1.3.1 - Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI
A FAZU elaborou o seu PPI a partir da reflexão, discussão e colaboração de
todos os segmentos envolvidos, assumindo seu cumprimento integral como um
compromisso institucional, tendo presente em suas ações que ele “estabelece os
princípios da identidade Institucional e expressa a missão, os objetivos, os valores,
as práticas pedagógicas, as políticas de ensino, pesquisa e extensão e sua
incidência social e regional”.
A Política de Ensino da FAZU privilegia a formação por competências e
habilidades. Estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e a
interdisciplinaridade, investe em projetos alinhados com a identidade e com a
61

missão institucional, assim como fomenta a inovação, a produção do conhecimento
e a participação nas atividades e compromissos da comunidade acadêmica.
Tais aspectos da política institucional são expressos no Projeto Pedagógico
do Curso, na medida em que os componentes curriculares promovem o
desenvolvimento integral do aluno, centrado em competências e habilidades
próprias.

As

Atividades

Complementares

favorecem

a

flexibilidade

e

a

interdisciplinaridade do Projeto.
Na construção e na execução do Projeto Pedagógico de Curso, observa-se
a materialização e o cumprimento das políticas definidas no PPI:
I.

Política de Ensino centrada no aluno, tendo o professor como mediador e
facilitador do processo de aprendizagem;

II.

Política de Contratação de Docente que orienta para a escolha de
profissionais com formação e experiência profissional adequadas para atuar
na orientação dos alunos, em todas as atividades do Projeto de Curso;

III.

Política

de

Estágios

regulamentada

com

instrumentos

claros

de

acompanhamento e avaliação;
IV.

Política de Trabalho de Curso regulamentada com instrumentos claros de
acompanhamento e avaliação;

V.

Política de Atividades Complementares regulamentada com instrumentos
claros de acompanhamento e avaliação e que privilegia a flexibilização na
formação diferenciada dos alunos;

VI.

Política de Apoio ao Estudante envolvendo: apoio psicopedagógico,
nivelamento, monitoria, bolsa de iniciação científica, bolsa de estudo (apoio
financeiro), apoio na participação em eventos e na publicação de trabalhos
com reconhecido mérito acadêmico;

VII.

Política de Gestão Participativa com representação de todo o corpo social da
FAZU.

2.1.3.2 - Objetivos do curso
Conforme estabelece o Art 6º da Res. Nº 1, de 2 de fevereiro de 2006, o
curso de graduação em Agronomia deve possibilitar a formação de profissional
que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
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I.

Projetar,

coordenar,

analisar,

fiscalizar,

assessorar,

supervisionar

e

especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do
agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;
II.

Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres
técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social,
respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou
recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias
integradas e sustentáveis do ambiente;

III.

Atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo
e influenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na
gestão de políticas setoriais;

IV.

Produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos
agropecuários;

V.

Participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do
agronegócio;

VI.

Exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico
profissional, ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e
divulgação técnica e extensão;

VII.

Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo,
do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.

2.1.3.3 - Perfil do egresso
Conforme estabelece o Art. 5º da Res. Nº. 1, de 2 de fevereiro de 2006, o
curso de graduação em Agronomia deve ensejar como perfil:
I.

Sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver e
desenvolver tecnologia;

II.

Capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas,
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da
sociedade;

III.

Compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e
comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos,
63

gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos
disponíveis, além da conservação do equilíbrio do ambiente; e
IV.

Capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às novas
situações.

V.
2.1.4 - Projeto Pedagógico de curso – PPC: currículo
2.1.4.1 - Coerência do currículo com os objetivos do curso
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Competências e Habilidades

Área(s) do saber
Administração e Economia Rural
Extensão Rural
Tecnologia de Alimentos
Silvicultura

Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar,
assessorar, supervisionar e especificar técnica e
economicamente projetos agroindustriais e do
agronegócio, aplicando padrões, medidas e

Tecnologia e Utilização de Produtos
Florestais
Engenharia de Água e Solo
Construções Rurais e Ambiência

controle de qualidade;
Produção Animal
Engenharia de Processamento de
Produtos Agrícolas
Fitotecnia
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Disciplina(s)/Atividades

 Administração Rural
 Economia,
Planejamento
e
Projetos
Agropecuários
 Extensão Rural
 Silvicultura Geral
 Sistemas de Irrigação e Drenagem
 Manejo e Conservação do Solo e da Água
 Tecnologia de Produtos Agrícolas
 Construções e Eletrificação Rural
 Bioquímica
 Química I e II
 Matemática Aplicada às Ciências Agrárias
 Física Aplicada às Ciências Agrárias
 Biologia Celular e Histologia
 Fruticultura
 Bovinocultura
 Suinocultura e Avicultura
 Armazenamento de Grãos
 Olericultura Geral
 Horticultura
 Produção Vegetal I; II e III
 Atividades Complementares
 Projetos Integradores

Realizar vistorias, perícias, avaliações,

Ciências do Solo

arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, com

Fitossanidade

condutas, atitudes e responsabilidade técnica e

Fitotecnia

social, respeitando a fauna e a flora e promovendo
a conservação e/ou recuperação da qualidade do
solo, do ar e da água, com uso de tecnologias
integradas e sustentáveis do ambiente;

Agrometereologia
Conservação da Natureza
Engenharia de Água e Solo
Máquinas e Implementos Agrícolas
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 Ecologia
 Agroecologia
 Climatologia Agrícola
 Fisiologia Vegetal
 Topografia
 Geoprocessamento e Georreferrenciamento
 Manejo e Conservação do Solo e da Água
 Produção Vegetal I; II e III
 Fitopatologia Geral e Aplicada
 Entomologia Geral e Aplicada
 Máquinas Agrícolas
 Projetos de Mecanização Agrícola
 Silvicultura Geral
 Microbiologia Geral
 Zoologia
 Bovinocultura
 Suinocultura e Avicultura
 Gestão de Bacias Hidrográficas
 Morfologia e Classificação dos Solos.
 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas.
 Física Aplicada às Ciências Agrárias
 Biologia Celular e Histologia
 Construções e Eletrificação Rural
 Administração Rural
 Introdução à Agronomia
 Economia,
Planejamento
e
Projetos
Agropecuários
 Atividades Complementares
 Projetos Integradores

Atuar

na

empresarial

organização
e

e

comunitário

gerenciamento
interagindo

e

Administração e Economia Rural

influenciando nos processos decisórios de agentes
e instituições, na gestão de políticas setoriais;

Extensão Rural

Máquinas e Implementos Agrícolas
Ciências Sociais
Ciências Exatas

Fitotecnia
Fitossanidade
Produzir, conservar e comercializar alimentos,
fibras e outros produtos agropecuários;

Agrometerreologia
Extensão Rural
Engenharia de processamento de
Produtos Agrícolas
Produção Animal
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 Administração Rural
 Economia,
Planejamento
e
Projetos
Agropecuários
 Extensão rural
 Máquinas e Projetos de Mecanização
Agrícola
 Extensão Rural
 Agroecologia
 Gestão de Bacias Hidrográficas
 Estatística Geral
 Introdução à Agronomia
 Estágios Supervisionado
 Atividade Complementares
 Projetos Integradores
 Produção Vegetal I, II e III
 Armazenamento de Grãos;
 Tecnologia de Produtos Agrícolas
 Tecnologia de Produção de Sementes
 Fitopatologia Aplicada
 Extensão Rural
 Bovinocultura
 Suinocultura e Avicultura
 Administração Rural
 Economia, Planejamento e Projetos
Agropecuários
 Adubos e Adubação
 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

Ciência de Alimentos
Ciências do Solo

Agrometereologia
Silvicultura e Manejo Florestal
Conservação da Natureza
Nutrição e Alimentação Animal
Participar e atuar em todos os segmentos das
cadeias produtivas do agronegócio;

Produção Animal
Reprodução Animal
Patologia Animal
Construção Rural
Ciências dos Solos
Fitotecnia
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 Olericultura
 Fruticultura
 Horticultura
 Fisiologia Vegetal
 Mineralogia e Gênese do Solo
 Biologia e Controle de Plantas Daninhas
 Manejo e Conservação dos Solos e da Água
 Melhoramento Vegetal
 Climatologia Agrícola
 Matemática Aplicada às Ciências Agrárias
 Física às Ciências Agrárias
 Desenho técnico
 Estatística Geral
 Química I (Inorgânica e Analítica)
 Química II (Orgânica)
 Bioquímica
 Atividades Complementares
 Manejo e Conservação dos Solos e da Água
 Sistemas de Irrigação e Drenagem
 Produção Vegetal I; II e III
 Administração Rural
 Economia,
Planejamento
e
Projetos
Agropecuários
 Extensão Rural
 Silvicultura Geral
 Armazenamento de Grãos
 Tecnologia de Produção de Sementes
 Tecnologia de Produtos Agrícolas

Fitossanidade

Exercer atividades de docência, pesquisa e
extensão no ensino técnico profissional, ensino

Ciências Sociais
Ciências Agrárias

superior, pesquisa, análise, experimentação,
ensaios e divulgação técnica e extensão;

Ciências Exatas

Enfrentar os desafios das rápidas transformações
da sociedade, do mundo, do trabalho, adaptando-

Ciência de Alimentos
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 Fitopatologia Aplicada
 Entomologia Aplicada
 Gestão de Bacias Hidrográficas
 Agricultura de Precisão
 Climatologia Agrícola
 Forragicultura
 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
 Bovinocultura
 Suinocultura e Avicultura
 Biologia e Controle de Plantas Daninhas
 Extensão Rural
 Adubos e Adubação
 Genética
 Melhoramento Vegetal
 Estatística Experimental
 Ecologia
 Plantas Ornamentais e Paisagismo
 Projetos Integradores
 Estatística Geral
 Estatística Experimental
 Seminários
 Elaboração de Projetos PIC/PIBIC
 Extensão Rural
 Atividades Complementares
 Projetos Integradores
 Tecnologia de Produtos Agrícolas
 Agroecologia

se às situações novas e emergentes.

Engenharia de Alimentos
Tecnologia de Alimentos
Agricultura de Precisão
Biotecnologia
Conservação da Natureza
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 Gestão Ambiental
 Microbiologia Geral
 Fisiologia Vegetal
 Agricultura de Precisão
 Máquinas Agrícolas
 Projetos de Mecanização
 Geoprocessamento e Georreferenciamento
 Fitopatologia Aplicada
 Produção Vegetal I; II e III
 Manejo e Conservação dos Solos e da Água
 Gestão de Bacias Hidrográficas
 Genética
 Melhoramento Vegetal
 Fisiologia Vegetal
 Olericultura
 Horticultura
 Fruticultura
 Projetos Integradores

2.1.4.2 - Coerência do currículo com o perfil desejado do egresso
Perfil

Estratégias de Atividades

Sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver
e desenvolver tecnologia

Capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de
problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade.
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- Leitura de artigos técnico-científicos nas áreas de Agronomia e
de conhecimento geral que vise a formação política, técnica,
social e econômica prevalecendo assuntos ligados ao
desenvolvimento sustentável.
- Implementação dos Projetos Integradores que têm a finalidade
de acompanhar e avaliar os alunos em todas as atividades
programadas pelos docentes de todas as disciplinas do
semestre e nas atividades de Estudo Dirigido, bem como
orientar, acompanhar e avaliar o aluno, na elaboração de um
Trabalho Integrador, a ser entregue no final do semestre, sobre
tema que integre todos os conhecimentos das disciplinas do
período.
- Implementação dos Tópicos Integradores que visam sanar
possíveis deficiências de aprendizagem ao longo do curso.
- Estímulo para a participação em Seminários; Jornada
Cientifica; Participação de Projetos de PIC/PIBIC; Elaboração de
Projetos; Participação em Dia de Campo; Feiras de Tecnologia;
Workshops entre outros, que possibilitem a apreensão de novas
tecnologias.
- Estímulo quanto à realização de Atividades Complementares
visando participação em congressos, palestras e eventos
diversos nas áreas de Economia, Planejamento e Projetos
Agropecuários;
Projetos
Integradores;
Sociologia
da
Administração Rural; Agroecologia e Gestão Ambiental; Gestão
de Bacias Hidrográficas; Extensão Rural; Feiras de Tecnologia.

Compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos,
socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como utilização
racional dos recursos disponíveis, além da conservação do equilíbrio
do ambiente.

Capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às
novas situações.
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- Estímulo à participação efetiva na disciplina de Metodologia do
Trabalho Científico, que tratará das competências gerais
fundamentais do curso, por meio de debates com pessoas
dentro e fora da IES.
- Estímulo à participação dos alunos em atividades ligadas em
áreas afins que possam contribuir com uma formação de cunho
eclético subsidiando o futuro profissional para os desafios das
rápidas transformações da sociedade, do mundo, do trabalho,
adaptando-se às situações novas e emergentes.
- Estímulo à participação em atividades de Extensão Rural, bem
como na organização destes.
- Estímulo à participação em eventos de cunho interdisciplinar.
- Elaboração e apresentação de projetos em Feiras de Extensão
e Projetos de Iniciação Científica.
- Elaboração de metodologias de aulas interdisciplinares que
possibilitem uma visão ampla da área agronômica, necessária
para a solução de problemas.
- Elaboração de metodologias de aulas que viabilizem a
participação em trabalhos de grupos estimulando uma
convivência saudável na qual as diferentes habilidades possam
ser valorizadas e estimuladas pelos pares.
- Elaboração de metodologias de aulas que priorizem Estudos
de Caso nos quais os processos empreendedores foram
relevantes na resolução de situações-problemas.
- Elaboração de metodologias de aula nas quais o debate e a
discussão sejam valorizadas e estimuladas.

2.1.4.3 - Coerência do currículo com as DCN e demais legislações
O curso de Agronomia atende à Resolução CNE/CES Nº. 1 de 2 de
fevereiro de 2006 à Resolução CNE/CES Nº2, de 18 de junho de 2007 e ao
Decreto nº. 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, uma vez que:
a) A carga horária total do curso é de 4.640 horas;
b) Libras está sendo oferecida como disciplina optativa;
c) O tempo mínimo de integralização é de 4,5 anos, pois o curso é oferecido em
horário integral atendendo ao que estabelece o item IV do Art 2º da Res.
CNE/CES Nº 2 de 18 de junho de 2007;
d) Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido nos
Artigos 5º e 6º das DCN;
e) Os conteúdos curriculares atendem ao disposto no Art. 7º Os conteúdos
curriculares do curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia serão
distribuídos

em

três

núcleos

de

conteúdos,

recomendando-se

a

interpenetrabilidade entre eles:
I - O núcleo de conteúdos básicos será composto dos campos de saber
que forneçam o embasamento teórico necessário para que o futuro
profissional possa desenvolver seu aprendizado. Esse núcleo será
integrado por: Matemática, Física, Química, Biologia, Estatística,
Informática e Expressão Gráfica.
II - O núcleo de conteúdos profissionais essenciais será composto por
campos de saber destinados à caracterização da identidade do
profissional. O agrupamento desses campos gera grandes áreas que
caracterizam o campo profissional e agronegócio, integrando as
subáreas de conhecimento que identificam atribuições, deveres e
responsabilidades. Esse núcleo será constituído por: Agrometeorologia
e Climatologia; Avaliação e Perícias; Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e
Animal;

Cartografia,

Geoprocessamento

e

Georeferenciamento;

Comunicação, Ética, Legislação, Extensão e Sociologia Rural;
Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins;
Economia, Administração Agroindustrial, Política e Desenvolvimento
Rural; Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e Logística; Genética
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de Melhoramento, Manejo e Produção e Florestal. Zootecnia e
Fitotecnia; Gestão Empresarial, Marketing e Agronegócio; Hidráulica,
Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e
Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental; Microbiologia e Fitossanidade;
Sistemas Agroindustriais; Solos, Manejo e Conservação do Solo e da
Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises
Experimentais; Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e PósColheita de Produtos Agropecuários.
III - O núcleo de conteúdos profissionais específicos deverá ser inserido
no contexto do projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o
aperfeiçoamento da habilitação profissional do formando. Sua inserção
no currículo permitirá atender às peculiaridades locais e regionais e,
quando couber, caracterizar o projeto institucional com identidade
própria.
f) O estágio supervisionado, com 180 h atende ao estabelecido no Art. 8º da
DCN sendo trabalhado a partir do 6º período;
g) As Atividades Complementares atendem ao Art. 9º da DCN, com estudos e
práticas independentes presenciais e/ou a distância, a saber: projetos de
pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, seminários,
simpósios, congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras
instituições de ensino.
h) O Trabalho de Conclusão de Curso atende ao Art. 10 da DCN, sendo feito
sob orientação docente, a ser realizado ao longo do último ano do curso,
centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional,
como atividade de síntese e integração de conhecimento e consolidação das
técnicas de pesquisa.
2.1.4.4 - Adequação da metodologia de ensino à concepção do curso
Compete à FAZU a busca da excelência na formação de profissionais
comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta reflete o
exposto no Projeto Institucional e orienta a organização curricular dos PPC.
Ao buscar a excelência, a Instituição se empenha na formação de
profissionais aptos a reunir conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
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para resolver problemas, buscando soluções comprometidas com a preservação
da vida e a transformação social baseada na ética.
Isto significa que não basta o aprender a fazer. A tomada de decisão para a
solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos
conhecimentos científicos. O profissional precisa saber o porquê de fazer desta
maneira e não de outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo
no qual está envolvido e atuar nesse processo com crescente grau de autonomia
intelectual.
Como materializar este discurso na escolha das metodologias de
ensino?
O Ensino deve ser focado no aluno. A questão é buscar como o aluno
aprende, como o aluno agrega na sua formação as diferentes formas de conteúdos
que a Instituição trabalha e orienta para a formação do profissional com o perfil
pretendido.
Os conteúdos conceituais formam toda a base científica. Esses conteúdos
são trabalhados nas atividades com os professores em salas de aulas e
laboratórios, por meio de aulas expositivas dialogadas, trabalhos individuais e em
grupos, seminários, visitas técnicas, atividades complementares.
Os conteúdos procedimentais são trabalhados nos laboratórios específicos,
nos estágios supervisionados, nas práticas voltadas para a formação profissional,
nos quais cada técnica a ser empregada é analisada, discutida e observada nos
seus mais variados aspectos.
Os conteúdos atitudinais perpassam todo o processo de formação do aluno,
orientando a construção ética pretendida para os egressos.
A metodologia de ensino desenvolvida no Curso está profundamente
baseada na interação entre reflexão teórica e vivência profissional, que visa a levar
o aluno a desenvolver as habilidades de compreensão, análise, comparação e
síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em
análises críticas.
Esses aspectos estão em consonância com a concepção do Curso, que se
pauta na construção do conhecimento, enfatizando-se o “aprender a aprender”: o
discente deixa de ser um “consumidor” passivo de conhecimentos e informações
transmitidas pelos docentes e passa a ser o construtor de seu conhecimento, de
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forma crítica e reflexiva, tendo o docente como um mediador desse processo de
ensino-aprendizagem.
Segundo o pensamento de Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996),
“não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
Para tanto, são adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas com
uso de metodologias ativas:
 Aulas

teóricas com exposições dialogadas,

problematizadas e

contextualizadas, levando o aluno a refletir sobre a realidade social e a
aprender a aprender;
 Apresentação de seminários, mesas redondas e debate;
 Desenvolvimento de práticas nos laboratórios das áreas básicas e
profissionalizantes;
 Desenvolvimento de práticas relacionadas às disciplinas básicas e
profissionalizantes;
 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levam o aluno a ser
sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o
facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as
relações interpessoais;
 Estudos de caso, durante os quais o aluno pode agregar conhecimento
associando teoria-prática;
 Visitas técnicas a setores ligados direta ou indiretamente ao setor
agropecuário, visando a uma aproximação entre a realidade e o espaço
da sala de aula;
 Simulação de atividades práticas ou virtuais;
 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e
extensão;
 Realização de pesquisas bibliográficas e experimentais com cunho
científico;
 Programa de monitoria;
 Nivelamento acadêmico;
 Desenvolvimento do estágio curricular supervisionado;
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 Participação em eventos científicos promovidos pela FAZU, objetivando
a ampliação de conhecimentos;
 Trabalho de Conclusão de Curso;
 Atividades Complementares;

2.1.4.5 - Coerência dos procedimentos de avaliação dos processos de ensino
e aprendizagem com a concepção do curso
Quanto à Avaliação das Disciplinas

A avaliação da aprendizagem é feita abrangendo os aspectos de frequência
e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos, nos termos da legislação vigente,
sendo o aproveitamento final expresso numericamente em escala de 0 (zero) a 100
(cem) pontos.
São considerados, entre outros, os seguintes instrumentos e procedimentos
para composição da avaliação formativa:
I.

Relatórios;

II.

Elaboração e ou execução de projetos;

III.

Trabalhos práticos;

IV.

Provas escritas com questões abertas e/ou fechadas;

V.

Análise de artigos científicos;

VI.

Seminários;

VII.

Elaboração de pesquisas científicas.

A avaliação dos alunos nas disciplinas abrangerá 2 instâncias:
I.

AV1 – avaliação pelo docente da disciplina

II.

AV2 – avaliação Colegiada

Serão distribuídas na AV1 três notas semestrais: N1, N2, N3, totalizando 90
(noventa) pontos semestrais. A AV2 valerá 10 pontos, conforme detalhamento da
Tabela abaixo.

Nota

Quantidade de

Tipo de avaliação
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Prazo para digitação

N1
N2
N3
Avaliação
Colegiada

pontos
30 pts
30 pts
30 pts
10 pts

AV1
AV1
AV1
AV2

Conforme agenda
institucional

A metodologia de AV1 deve ser diversificada contemplando, por exemplo:
avaliações formais (60% do total distribuído); outras avaliações (40% do total
distribuído): trabalhos, relatórios, portfólios, seminários, listas de exercícios,
estudos de caso.
A AV2 será montada por comissão especial e deverá abranger todos os
temas propostos para a disciplina nos Planos de Ensino.
Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver média final
maior ou igual a 70 (setenta) e frequência nas atividades maior ou igual a 75%.
Estará automaticamente reprovado o aluno que não obtiver frequência
mínima exigida de 75% (setenta e cinco por cento) ou obtiver nota total inferior a 40
(quarenta) pontos, nas atividades avaliativas de cada disciplina/atividade em que
estiver matriculado.
O aluno que obtiver nota total inferior a 70 (setenta) pontos e igual ou
superior a 40 (quarenta) pontos nas atividades avaliativas e alcançar frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) poderá fazer Exame Final.
Será considerado aprovado após realização do exame final, o aluno que
obtiver nota maior ou igual a 70 (setenta) pontos.
O regime de matrícula para o currículo AGRO10 deve ser mantido como
créditos semestrais. O aluno será obrigatoriamente matriculado nas disciplinas do
período vigente. O aluno não poderá ser matriculado em disciplina do semestre
posterior. O aluno só poderá ser matriculado em no mínimo 10 (dez) créditos e no
máximo 34 (trinta e quatro) créditos.
OBS: Em caso de alunos aprovados em processo seletivo/vestibular ou
transferidos que tiverem aproveitamento disciplinar, estes poderão integralizar o
curso em tempo inferior a 4 (quatro) anos.

Quanto à Avaliação do Estágio Supervisionado
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As atividades de estágio serão obrigatoriamente avaliadas pelo orientador de
estágio e pelo supervisor da empresa concessionária do campo de estágio. O
aluno que efetuar estágio curricular supervisionado deverá apresentar sob forma
escrita segundo as normas específicas, um Relatório de Estágio, que deverá ter
data determinada para entrega, de acordo com a regra institucional, no final da
carga horária referente ao estágio. Neste Relatório deverão constar todas as
atividades realizadas na (s) empresa (s) na (s) qual (is) o estágio foi realizado para
que o valor a ele atribuído componha a nota final.
Os certificados serão encaminhados à Divisão de Registro Acadêmico
(Secretaria) por ocasião da colação de grau do estudante, sendo referendados pela
Coordenação do Curso e Direção da FAZU.
Constituem critérios de avaliação dos estágios:
I.

Domínio de conhecimento técnico-científico;

II.

Elaboração de relatórios ou estudo de casos;

III.

Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de
trabalho, freqüência e pontualidade);

IV.

Cumprimento das normas de estágio;

V.

Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação,
habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);

VI.

Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a
concretização do planejamento proposto;

VII.

Avaliação do supervisor;

VIII.

Segurança ao ler e escrever;

IX.

Interesse e dedicação;

X.

Dinâmica/criatividade

Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

O TCC, de acordo com sua natureza, será classificado em duas categorias:
I.

Revisão Bibliográfica – com análise crítica e/ou tratamento de dados;

II.

Projeto de Pesquisa – podendo ser ou não proveniente do Programa de
Iniciação Científica da FAZU, de experimento realizado na Faculdade
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(fazenda-escola, Laboratórios) ou em empresas previamente aprovadas
pelas Coordenações de Curso.

Os trabalhos de TCC, escritos conforme normas ABNT, serão submetidos a
banca examinadora especialmente constituída.
Após cada apresentação, a Banca Examinadora deverá reunir-se para
deliberação do resultado final, obtido através de 3 (três) notas de 1 (um) a dez
(dez) pontos cada, perfazendo um total máximo de 30 (trinta) pontos, sendo:
a) Nota 1: Pontos referentes à nota do coordenador de TCC;
b) Nota 2: Pontos referentes à nota do professor orientador;
c) Nota 3: Pontos referentes à nota do membro convidado.
Ao final, o somatório total das notas deverá ser dividido por três e convertido
em notas de 1 (um) a 100 (dez) pontos, obtendo-se assim, a média final.
Ao final da deliberação, quando serão atribuídos os pontos pela Banca
Examinadora, o graduando será chamado para que receba o resultado: aprovado
ou reprovado.
Será considerado aprovado o graduando que obtiver média igual ou superior
a 70,0 (sete) pontos e freqüência mínima de 75%. O regulamento detalhado do
Trabalho de Conclusão de Curso esta apresentado no ANEXO III.

Quanto à Avaliação das Atividades Complementares

Como Atividades Complementares serão consideradas: a participação em
projetos de pesquisa, monitorias, iniciação científica, projetos de extensão,
módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências, nivelamento
e até disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino.
A participação efetiva nestas atividades implicará no aceite de cargas
horárias conforme o quadro abaixo:
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Atividades Complementares

Carga horária atribuída a cada
atividade

Participação em atividades de extensão e
pesquisa como ouvinte (Porteira Adentro,
Jornada Científica, Dias de Campo, Curso,
Palestras, Seminários, Workshops).

20

Participação em atividades de extensão e
pesquisa como organizador, apresentador,
moderador, avaliador (Porteira Adentro, Jornada
Científica, Dias de Campo, Curso, Palestras,
Seminários, Workshops).
Estágios de 8 a 39 horas
Estágios com 40 horas ou mais (exceto Estágio
Curricular Obrigatório)
Participação em projetos de Iniciação Científica
(PIC/PIBIC)
Monitorias (voluntária ou remunerada)
Artigo publicado em revistas e jornais não
especializados.
Artigo publicado na forma de resumos em
congressos.
Artigo
completo
publicado
em
revistas
especializadas.
Disciplinas optativas oferecidas pela FAZU
Disciplinas não aproveitadas na integralização
do curso

30

20
40
60 (anuais)
40 (semestrais)
20 (cada trabalho)
20 (cada trabalho)
40 (cada trabalho)
10 (por crédito)
10 (por crédito)

As normas e procedimentos aplicadas(os) às Atividades Complementares
para integralização do curso de Agronomia estão apresentas(os) no ANEXO II.

2.1.4.6 - Inter-relação das Unidades de Estudo
As unidades de estudo se complementam. Permite a cada docente
contextualizar suas atividades com as atividades dos outros docentes. Permite
ainda acompanhar o cumprimento adequado das ementas de cada disciplina,
evitando sobreposições e o “não cumprimento” de alguma atividade prevista no
PPC.
2.1.4.7 - Flexibilização curricular
A flexibilização da matriz curricular do Curso de Agronomia da FAZU se dá,
em Tópicos Especiais, e nas Atividades Complementares previstas na organização
curricular, pois constituem um espaço apropriado para que o aluno construa seu
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conhecimento

de

forma

diferenciada,

à

sua

escolha,

enriquecendo

e

complementando o seu perfil.
O Colegiado de curso aceita como Atividade Complementar a participação
do aluno em iniciação científica, pesquisa orientada, eventos, seminários,
congressos, simpósios, conferências, visitas técnicas, atividades de extensão,
monitoria, gestão ou representação estudantil, participação em cursos especiais e
programas de aprendizagem ou aperfeiçoamento em informática, idiomas
estrangeiros, cursos presenciais ou à distância na área dentre outras atividades.
Excetua-se do cômputo das Atividades Complementares as atividades vinculadas
ao Estágio Supervisionado (obrigatório) e ao Trabalho de Conclusão do Curso.
Constituem ainda elementos da flexibilização curricular:
I.

Existência de poucos pré-requisitos para cursar as disciplinas;

II.

Possibilidade

de

aproveitamento

de

disciplinas

equivalentes,

anteriormente cursadas com aprovação;
III.

Realização de estágios extracurriculares (de caráter não obrigatório)
em instituições conveniadas com a FAZU.

2.1.4.8 - Estrutura curricular
CURRÍCULO PLENO DO CURSO DE AGRONOMIA – VIGENTE A PARTIR DE
2016/1
AGRO10
2.1.4.8.1 - Componentes Curriculares
A título de organização, a estrutura do curso será apresentada em sua
totalidade (matriz), seguida pelo desmembramento no que se refere a seus
princípios.

82

1 º Período
Total
Créditos

Disciplina

Código

Carga
Horária

Pré-Requisitos

AA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I

0

40

Não possui

NC

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA

4

80

Não possui

AA

DESENHO TÉCNICO

2

40

Não possui

NC

FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

2

40

Não possui

AA

INTRODUÇÃO À AGRONOMIA

2

40

Não possui

NC

MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

4

80

Não possui

NC

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

2

40

Não possui

AA

PROJETO INTEGRADOR I

3

60

Não possui

NC

QUÍMICA INORGÂNICA E ANALÍTICA

4

80

Não possui

2 º Período
Total
Créditos

Carga
Horária

ATIVIDADES COMPLEMENTARES II

0

40

CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÃO RURAL

2

40

NC

ECOLOGIA

2

40

Não possui

NC

ESTATÍSTICA GERAL

2

40

Não possui

AA

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2

40

Não possui

AA

MICROBIOLOGIA GERAL

2

40

Não possui

AA

MORFOLOGIA VEGETAL

4

80

Não possui

AA

PROJETO INTEGRADOR II

3

60

Não possui

NC

QUÍMICA ORGÂNICA

4

80

Não possui

NC

ZOOLOGIA

2

40

Não possui

Disciplina

Código
AA

AA

Pré-Requisitos
Não possui
DESENHO
TÉCNICO E FÍSICA
APLICADA ÀS
CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

3 º Período
Código

Total
Créditos

Disciplina

Carga
Horária

Pré-Requisitos

AA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES III

0

40

Não possui

NC

BIOQUÍMICA

4

80

Não possui

NC

ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL

4

80

Não possui

AA

GENÉTICA

2

40

Não possui

AA

MINERALOGIA E GENESE DO SOLO

2

40

Não possui

AA

PROJETO INTEGRADOR III

3

60

Não possui

SISTEMÁTICA VEGETAL

4

80

TOPOGRAFIA

4

80

MORFOLOGIA
VEGETAL
MATEMÁTICA
APLICADA ÀS
CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

AA

AA
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4 º Período
Código

Total
Créditos

Disciplina

Carga
Horária

Pré-Requisitos

AA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV

0

40

Não possui

NC

FISIOLOGIA VEGETAL

4

80

Não possui

FITOPATOLOGIA GERAL

2

40

HIDRAÚLICA GERAL

3

60

MICROBIOLOGIA
GERAL
FÍSICA APLICADA
ÀS CIÊNCIAS
AGRÁRIAS e
MATEMÁTICA
APLICADA ÀS
CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

MELHORAMENTO VEGETAL

4

80

GENÉTICA

MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS

4

80

MINERALOGIA E
GENESE DO SOLO

PROJETO INTEGRADOR IV

3

60

PROJETOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

3

60

Não possui
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS,
MATEMÁTICA
APLICADA ÀS
CIÊNCIAS
AGRÁRIAS, FÍSICA
APLICADA ÀS
CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

Total
Créditos
0

Carga
Horária
40

2
4

40
80

Pré-Requisitos
Não possui
FÍSICA APLICADA
ÀS CIÊNCIAS
AGRÁRIAS e
MATEMÁTICA
APLICADA ÀS
CIÊNCIAS
AGRÁRIAS
ZOOLOGIA

AA

AA
AA
AA
AA

AA

5 º Período
Código
AA

Disciplina
ATIVIDADES COMPLEMENTARES V

AA
AA

CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA
ENTOMOLOGIA GERAL

AA

FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE
PLANTAS

4

80

FISIOLOGIA
VEGETAL E
MORFOLOGIA E
CLASSIFICAÇÃO
DOS SOLOS

AA

FITOPATOLOGIA APLICADA

4

80

FITOPATOLOGIA
GERAL

AA

HORTICULTURA

4

80

SISTEMÁTICA
VEGETAL

AA
AA

PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO
PROJETO INTEGRADOR V

2
3

40
60

SISTEMÁTICA
VEGETAL
Não possui
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6 º Período
Código

Disciplina

Total
Créditos

Carga
Horária

NC

ADMINISTRAÇÃO DE AGRONEGÓCIOS

2

40

AA
AA

ADUBOS E ADUBAÇÃO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI

4
0

80
40

AA
AA
AA
AA

ENTOMOLOGIA APLICADA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
OLERICULTURA GERAL
PROJETO INTEGRADOR VI

4
1
3
3

80
180
60
60

AA

SILVICULTURA GERAL

3

60

AA

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

4

80

Pré-Requisitos
Não possui
FERTILIDADE DO
SOLO E
NUTRIÇÃO DE
PLANTAS
Não possui
ENTOMOLOGIA
GERAL
Não possui
HORTICULTURA
Não possui
SISTEMÁTICA
VEGETAL,
FERTILIDADE DO
SOLO E
NUTRIÇÃO DE
PLANTAS
CLIMATOLOGIA
AGRÍCOLA E
HIDRÁULICA
GERAL

7 º Período
Total
Créditos
0

Carga
Horária
40

BIOLOGIA E CONTROLE DE PLANTAS
DANINHAS

4

80

AA
AA
AA

ECONOMIA, PLANEJAMENTO E
PROJETOS AGROPECUÁRIOS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

2
1
1

40
20
160

AA

FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL

4

80

SISTEMÁTICA
VEGETAL

NC

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E
ÁGUA

2

40

TOPOGRAFIA

80
60

FERTILIDADE DO
SOLO E NUTRIÇÃO
DE PLANTAS
Não possui

80

FITOPATOLOGIA
APLICADA e
ENTOMOLOGIA
APLICADA

Código
AA

Disciplina
ATIVIDADES COMPLEMENTARES VII

AA

AA
AA

AA

PRODUÇÃO VEGETAL I
PROJETO INTEGRADOR VII

4
3

TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE
SEMENTES

4
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Pré-Requisitos
Não possui
SISTEMÁTICA
VEGETAL
ADMINISTRAÇÃO
DE
AGRONEGÓCIOS
Não possui
Não possui

8 º Período
Código
AA

Disciplina
AGROECOLOGIA

AA
AA
AA
AA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VIII
BOVINOCULTURA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Total
Créditos
2

Carga
Horária
40

0
4
1
1

40
80
20
160

Pré-Requisitos
Não possui
Não possui
Não possui
Não possui
Não possui

AA
AA
AA
AA

FRUTICULTURA
GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
OPTATIVA I
PRODUÇÃO VEGETAL II

4
2
2
4

80
40
40
80

FITOPATOLOGIA
APLICADA,
FERTILIDADE,
ENTOMOLOGIA
APLICADA
Não possui
Não possui
Não possui

AA
AA

PROJETO EXPERIMENTAL
PROJETO INTEGRADOR VIII
TÓPICOS ESPECIAIS
AGRICULTURA DE PRECISÃO
APICULTURA
BUBALINOCULTURA

2
3

40
60

ESTATÍSTICA
EXPERIMENTAL
Não possui

2
2
2

40
40
40

Não possui
Não possui
Não possui

2
2

40
40

Não possui
Não possui

2

40

Não possui

2
2
2
2
2
2

40
40
40
40
40
40

Não possui
Não possui
Não possui
Não possui
Não possui
Não possui

2

40

Não possui

2

40

Não possui

AA
AA
ZZ
AA
AA
AA

CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS
AGRÍCOLAS
CUNICULTURA
FARMACOLOGIA APLICADA À
ZOOTECNIA

AA

FUNDAMENTOS DE PROFILAXIA E
IMUNOLOGIA
GESTÃO AMBIENTAL
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR
HEVEICULTURA
LIBRAS
PLANTAS OLEAGINOSAS
SISTEMAS DE PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL

AA

TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE CANA
DE AÇÚCAR

AA
AA
AA
AA
NC
AA
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9 º Período
Código

Disciplina

Total
Créditos

Carga
Horária

Pré-Requisitos
TECNOLOGIA DE
PRODUÇÃO DE
SEMENTES
Não possui

AA
NC

ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
EXTENSÃO RURAL

2
2

40
40

AA

GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO

2

40

2
2
4
4

40
40
80
80

Não possui
Não possui
Não possui
Não possui

2

40

Não possui

40

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES I,
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES II,
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I,
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II,
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO III,
PROJETO
EXPERIMENTAL

NC
AA
AA
AA
AA

AA

GESTÃO ESTRATÉGICA DE
MARKETING E VENDAS
OPTATIVA II
PRODUÇÃO VEGETAL III
SUINOCULTURA E AVICULTURA
TECNOLOGIA DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

2

Não possui

Resumo Carga Horária do Curso
Total da Carga Horas/aula sem TCC
Trabalho de Conclusão de Curso
Total da Carga Horas/aula
Total da Carga em Horas/relógio
Estágio Supervisionado
Atividades Complementares
Carga Horária Total do Curso Horas/relógio

4080 horas/aula
40 horas/aula
4120 horas/aula
3433 horas/relógio
180 horas/relógio
400 horas/relógio
4013 horas/relógio

2.1.5- Disciplinas: ementas e bibliografias
A cada semestre, no planejamento inicial, são verificadas pelo Colegiado de
Curso as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas práticas, estágios
curriculares e extracurriculares, atividades complementares e TCC) e analisada a
adequação das ementas e planos de ensino. Cabe à Congregação e ao NDE
cuidar para a constante adequação do Curso.
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1º PERÍODO

DISCIPLINA: Biologia Celular e Histologia
I – Ementa
Aspectos gerais da estrutura celular e tecidual. Crescimento, histogênese e
diferenciação. Células procarióticas e células eucarióticas (animais e vegetais).
Tecidos vegetais e animais. Métodos de estudo em biologia celular e histologia.
Bases macromoleculares da constituição celular. Mecanismos genéticos básicos.
Organização da célula e tecidos. As células e seu ambiente externo, organização
interna das plantas e animais.
II – Bibliografia
a) Básica
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de
Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2001, 906p. (11 exemplares)
DI FIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de janeiro (RJ): Guanabara
Koogan, 2000, 229p. (6 exemplares)
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 9. ed. Rio de Janeiro (RJ):
Guanabara Koogan, 1999, 427p.(9 exemplares).

b) Complementar
DE ROBERTS, E. M.; HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio
de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2006, 389p. (3 exemplares)
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8. ed. Rio de
Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2005, 332p. (6 exemplares)
SOLOMON, E. P.; BERG, L. R. The World of Biology. 5. ed. Philadelphia:
Saunders College Publishing, 1995, 1005p. (3 exemplares)
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular.. Porto Alegre (RS): Artes
Médicas Sul, 2002, 757p. (6 exs.).
CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. M. A Célula 2001. São Paulo (SP):
Manole, 2001, 287p. (12 exs.).
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DISCIPLINA: Desenho Técnico
I – Ementa
Noções de geometria descritiva e aplicada. Desenho arquitetônico. Normas
técnicas segundo ABNT. Esboços cotados. Desenho preliminares e definitivos.
Projetos arquitetônicos simples. Introdução ao CAD. Aplicações do CAD.
II – Bibliografia
a) Básica
FONSECA, R.S. Elementos de desenho topográfico. São Paulo (SP): McGrawHill, 1973. 192 p. (10 exs.)
OLIVEIRA E SILVA, E. Desenho técnico fundamental. São Paulo (SP): EPU,
2009; 130 p. (5 exs.)
STAMATO, J. Desenho 3: Introdução ao desenho técnico. Rio de Janeiro (RJ);
MEC, 1972; 372 p. (8 exs.)

b) Complementar
BALDAM, R. L. AutoCad 2006: utilizando totalmente. 5.ed. São Paulo: Érika,
2008, 428 p. (3 ex).
CARNEIRO, O. Construções Rurais. 12. ed. São Paulo: Nobel , 1987, 719 p.(3
exs).
FABICHAK, I. Pequenas Construções Rurais. 8.ed. São Paulo: Nobel, 1989, 118
p. (4 exs).
FRENCH, T.E. Desenho técnico. Porto Alegre (RS): Globo, 2002, 664 p. (3 exs.)
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. São Paulo (SP): Edgard Blücher,
1999; 158 p. (3 exs)

DISCIPLINA: Física Aplicada às Ciências Agrárias
I – Ementa
Leis e teorias da Física Geral aplicáveis aos sistemas biológicos e mecânicos.
Cinemática, leis do movimento, leis de conservação, equilíbrio, mecânica dos
fluídos, dilatação térmica, leis da termodinâmica, circuito elétrico.
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II – Bibliografia
a) Básica
HALLIDAY, D. R. Física II. 2 edição. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos:
1976. (20 exemplares na biblioteca).
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11 edição. Porto Alegre (RS). Bookman: 2011.
(5 exemplares na biblioteca)
NUSSENZVEIG, H. Curso de física básica. São Paulo. Edgard Blucher: 1998. (13
exemplares na biblioteca)

b) Complementar
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. 6 edição. Rio de Janeiro
(RJ), LTC: 2011. (3 exemplares na biblioteca).
RESNICK, R. H. Física I. 2 edição. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos:
1976. (19 exemplares na biblioteca).
FONSECA, A. Curso de mecânica. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos:
1974. (11 exemplares na biblioteca).
ALONSO, M. F. Física um curso universitário. 2 edição. São Paulo. Edgard
Blucher: 1999. (3 exemplares na biblioteca).
HEWITT, P. G.. Física conceitual. 11 edição. Porto Alegre - RS: Bookman. 2011.
742p. (5 exemplares na biblioteca).

DISCIPLINA: Introdução À Agronomia
I – Ementa
Origens e desenvolvimento histórico das Ciências Agrárias. Situação da
Agronomia no Brasil e no mundo. Descrição do papel do agrônomo nas diversas
áreas de atuação profissional. Direitos humanos no ambiente rural: respeito à
diversidade e às relações étnico-raciais. Noções de ética e legislação profissional.
Regulação do exercício profissional. Sistemas sustentáveis de produção vegetal e
animal.
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II – Bibliografia
a) Básica
AQUINO, A.M. de; ASSIS, R.L. de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma
agricultura orgânica sustentável. Brasília (DF): EMBRAPA Informação Tecnológica,
2005. 517 p. (5 exemplares)
REIS, O.G. As soluções práticas do fazendeiro. 3 ed. Vol. 2 São Paulo (SP):
Globo, 1993. 157p. (6 exemplares)
TRABULSI, L. R. et al. Microbiologia. 3 ed. São Paulo: Atheneu. 2002, 586p. (7
exemplares)

b) Complementar
PENTEADO, S. R. Introdução à agricultura orgânica. Viçosa (MG): Aprenda
Fácil, 2003. 240 p. (3 exemplares).
CASTRO,

P.

R.

C. Ecofisiologia

de

fruteiras

tropicais:

abacaxizeiro,

maracujazeiro, mangueira, bananeira e cacaueiro. São Paulo: Nobel, 1998. 111 p
(03 exemplares).
PENTEADO, S. R. Cultivo ecológico de hortaliças: como produzir hortaliças sem
veneno. Campinas (SP): Ed. do Autor, 2007. 253 p. (3 exemplares).
EHLERS, E. Agricultura Sustentável: origens e perspectivas de um novo
paradigma. 2 ed. São Paulo: Livros da Terra, 1999. 157 p. (03 exemplares)
AMARAL, N.D. Noções de conservação do solo. 2 ed. São Paulo: Nobel, 1989.
120p. (3 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Matemática Aplicada às Ciências Agrárias
I – Ementa
Matemática: básica; financeira. Geometria analítica: ponto; reta; circunferência.
Função. Limite. Derivada: aplicações.
II – Bibliografia
a) Básica
THOMAS, G. B. Cálculo. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. v. 2. 560 p. (5
exemplares)
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ANTON, H. Álgebra linear com aplicações. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
572 p. il. (5 exemplares)
ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 2 v.
552 p. (6 exemplares)

b) Complementar
FERREIRA, R. S. Matemática aplicada as ciências agrárias: análise de dados e
modelos. Viçosa, (MG): Universidade Federal de Viçosa, 1999. 333 p. (3
exemplares)
CALLIOLI, C. A. Álgebra linear e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atual, 1998. 352
p. (4 exemplares)
PISKUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. 5. ed. Moscou: Mir, 1977. 2 v. 516
p. (8 exemplares)
NETO, A.A. Matemática financeira e suas aplicações. 10. ed. São Paulo: Atlas,
2008. 304 p. (3 exemplares)
TEIXEIRA, J. Matemática Financeira. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
1998. 134 p. (5 exemplares)

DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Científico
I – Ementa
Metodologia e comunicação científica: formas de citações científicas,
apresentação de trabalhos científicos, elaboração de relatórios e projetos de
iniciação científica. Fontes Eletrônicas e Bibliográficas em trabalhos científicos.
Interpretação e análise de artigos científicos sobre temas de estudo de interface
com o curso e profissão privilegiando aspectos socioculturais, políticos, éticos,
econômicos, de sustentabilidade e de educação das relações étnico-raciais, bem
como o tratamento de questões e temáticas relativas aos afrodescendentes.
II – Bibliografia
a) Básica
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo (SP): Atlas,
2002. 175 p.(5 exs.)
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MARTINS, G. de A. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos. São
Paulo (SP): Atlas, 2001. 92 p.(5exs.)
MARQUES, A. M.; BERUTTI, F. C.; FARIA, R. M. História do tempo presente. 2.
ed. São Paulo (SP): Contexto, 2007. 224 p. (5 exs.)

b) Complementar
D´ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e antiracismos no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): Pallas, 2009. 246p. (5 exs.)
LUDWIG, A. C. W. Fundamentos e prática de metodologia científica. Petrópolis
(RJ): Vozes, 2009. 124 p (3xs.)
LUNA, S. V. Planejamento de pesquisa: uma introdução - elementos para uma
análise metodológica. São Paulo (SP): EDUC - Editoras PUC-SP, 2006. 108 p.(3
exs.)
PAOLINELLI, S. M. R. (Org.) Manual prático para elaboração e normatização de
trabalhos acadêmicos da FAZU. Uberaba: FAZU, 2014. 81p (3 exs).
SOUZA, A. C.; FIALHO, F. A. P.; OTANI, N. TCC: métodos e técnicas.
Florianópolis (SC): Visual Books, 2007. 159 p. (5 exs.)

DISCIPLINA: Química Inorgânica e Analítica
I – Ementa
Teoria atômica. Tabela periódica. Ligação química. Reações químicas:
evidências, tipos e balanceamento. Concentração de solução. Equilíbrio químico.
Equilíbrio envolvendo ácidos e bases fracas. Solução-tampão. Volumetria: análise
volumétrica. Manuseio e práticas laboratoriais. Determinações qualitativas.
II – Bibliografia
a) Básica
MAHAN, B. H. Química: Um curso universitário. 2. Ed. São Paulo (SP): Edgar
Blugher, 1972, 654 p. (07 exemplares)
ATKINS, P. W. Físico-Química. 6. Ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 1999, 689 p. (09
exemplares).
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BALL, D. W. Físico-Química. 2. Ed. São Paulo (SP): Pioneira Thompson, 2006,
866 p. (08 exemplares)

b) Complementar
ATKINS, P. Princípios de Química. Porto Alegre (RS): Bookman, 2001. 914p. (04
exemplares)
FELDER, R. M. Princípios elementares dos processos químicos. 3. Ed. Rio de
Janeiro (RJ): LTC, 2005, 496p. (05 exemplares)
MAHAN, B. H. Química: Um curso universitário. 4. Ed. São Paulo (SP): Edgar
Blugher, 2000. 582 p. (04 exemplares)
MORITA, T. A. Manual de soluções, reagentes e solventes: padronização,
preparação, purificação. 2. Ed. São Paulo (SP): Edgard Blucher, 1998, 143 p. (08
exemplares)
JEFFERY, G. Vogel: análise química quantitativa. 5. Ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC,
1992, 576 p. (03 exemplares)

2º PERÍODO

DISCIPLINA: Construções e Eletrificação Rural
I – Ementa
Materiais de construção, propriedades, qualidades e defeitos. Dosagem de
concreto e argamassas. Concreto armado: pré-dimensionamento e cálculo.
Serviços de construção. Utilização de materiais sustentáveis na construção de
instalações rurais. Composição unitária e procedimentos técnicos. Orçamento de
materiais, custos. Coberturas. Detalhes. Detalhamento de projetos rurais.
Movimento de terra. Estradas rurais: construção econservação. Princípios de
motores. Transformadores. Linhas de distribuição de energia bifásicas e
monofásicas. Para-raios. Construção de cercas elétricas.
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II – Bibliografia
a) Básica
CARNEIRO, O. Construções Rurais. 12. ed. São Paulo, 1987. 719p. (6
exemplar(es) na biblioteca)
OLIVEIRA E SILVA, E. Desenho técnico fundamental. São Paulo: EPU, 2009.
130 p. (5 exemplar(es) na biblioteca)
PEREIRA, M. F. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 2011. 330 p. (6
exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
BAETA, F. d. C. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Viçosa:
Universidade Federal de Viçosa, 1997. (3 exemplar(es) na biblioteca)
PEIXOTO, A. M. et al. Confinamento de bovinos de corte. Piracicaba: Fealq,
1987. (3 exemplar(es) na biblioteca)
FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente: para aves, suínos e
bovinos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2005. 371p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
FABICHAK,

I. Pequenas

construções

rurais. São

Paulo:

Nobel,1977.

(4

exemplar(es) na biblioteca)
HAHN, G. Bioclimatologia e instalações zootécnicas: Aspectos teóricos e
aplicados. Jaboticabal: FUNEP, 1993. 28 p. (4 exemplar(es) na biblioteca)
DEMATTE, J. B. I. Eletrificação rural: uma experiência de ensino. Jaboticabal
(SP): FUNEP, 1992. 175 p. (2 exemplares)

DISCIPLINA: Ecologia
I – Ementa
Noções

básicas

de

ecologia.

Ecossistemas.

Educação

Ambiental

e

Sustentabilidade. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Interação entre
seres vivos. Dinâmica de populações. Poluição. Mudanças globais. Preservação do
meio ambiente. Tratamento e destinação da matéria orgânica e adubação verde.
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II – Bibliografia
a) Básica
MILLER JR, G. T. Ciência ambiental. São Paulo (SP), Cengage Learning:
2007. 123 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
FONSECA, V. M. da. Entre o ambiente e as ciências humanas: artigos
escolhidos, ideias compartilhadas. São Paulo (SP), Biblioteca 24X7: 2010. 282
p. (5 exemplar(es) na biblioteca)
BUENO, V. H. P. Controle biológico de pragas: produção massal e controle de
qualidade. 2. ed. Lavras (MG), UFLA:2009. 429 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro (RJ), Guanabara Koogan: 2009. 434 p.
(3 exemplar(es) na biblioteca)
BEGON, M. Ecologia: de indivíduos a ecossistema. 4. ed. Porto Alegre (RS),
Artmed: 2008. 740 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
LAROCA, S. S. L. Ecologia: princípios e métodos. Petrópolis (RJ), Vozes: 1995.
197 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
CALLENBACH, E. Ecologia: um guia de bolso. São Paulo, Fundação Peiropolis:
2001. 220 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
PRIMACK, R. B. Biologia da conservação. Londrina (PR): E. Rodrigues, 2001.
327 p., il.. ISBN: 8590200213 (broch.). (3 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Estatística Geral
I – Ementa
Estatística descritiva: técnicas de amostragem; tabelas e gráficos; medidas de
posição; medidas de dispersão; correlação e regressão linear. Probabilidade.
Funções de variáveis aleatórias unidimensionais. Distribuições: binomial, Poisson,
normal, Análise de variância.
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II – Bibliografia
a) Básica
CRESPO, A.A. Estatística fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 224 p. (8
exemplares)
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva,
2010. 540 p. (5 exemplares)
FONSECA, J.S. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 267 p. (7
exemplares)

b) Complementar
GOMES, F. P. Estatística moderna na pesquisa agropecuária. 3. ed. Piracicaba
(SP): Potafós, 1987. 162 p. (6 exemplares)
COSTA, S. F. Introdução ilustrada a estatística. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1998.
313 p. (4 exemplares)
FREUND, J. E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 9.
ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 404 p. (5 exemplares)
FONSECA, J.S. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 318 p. (3
exemplares)
SAMPAIO, I.B.M. Estatística aplicada a experimentação animal. Belo Horizonte:
Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, 1998. 221 p.
(3 exemplares)

DISCIPLINA: Máquinas Agrícolas
I – Ementa
Identificação e classificação dos tratores. Motores. Sistemas complementares
ao funcionamento dos motores. Manutenção dos tratores. Máquinas para o preparo
inicial do solo. Máquinas para o preparo periódico do solo: estudo orgânico básico;
funções; regulagens e manutenção.
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II – Bibliografia
a) Básica
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo, Manole: 1987. 307p. (5
exemplar(es) na biblioteca)
SILVEIRA, G. M. D. Máquinas para a pecuária. São Paulo, Nobel: 1997. 167p. (5
exemplar(es) na biblioteca)
MIALHE, L. G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo, Agronômica Ceres:
1974. 301p. (11 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo (SP), L. Antonio Balastreire:
2005. 307 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
TESTA, A. Mecanização do desmatamento: as novas fronteiras agrícolas. São
Paulo, Agronômica Ceres: 1983. 313p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
OLIVEIRA, L. E. K. Operação de arado de discos reversíveis acoplado ao
levante hidráulico de três pontos. Brasilia, DF, LK: 1998. 76 p. (3 exemplar(es)
na biblioteca)
MAZUCHOWSKI, J. Z. Guia de preparo do solo para culturas anuais
mecanizadas. Curitiba: ACARPA, 1984. 65 p. (7 exemplar(es) na biblioteca)
SAAD, O. Máquinas e técnicas de preparo inicial do solo. 4 ed. São Paulo:
Nobel, 1989. 98 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Microbiologia Geral
I – Ementa
Relação entre microorganismos. Características gerais de bactérias, fungos,
vírus e nematóides. Efeito de fatores químicos e físicos sobre microorganismos.
Nutrição e crescimento. Noções sobre infecção, resistência e imunidade. Método
de esterilização. Preparações microscópicas. Meios de cultura para cultivos
artificiais de microorganismos. Conservação e manutenção de microorganismos.
Identificação bacteriana. Biotecnologia. Reciclagem.
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II – Bibliografia
a) Básica
PELCZAR JUNIOR, M. J. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo:
Makron Books do Brasil, 1987. (6 exemplares na biblioteca)
TORTORA, G. J. Microbiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. (5 exemplares
na biblioteca)
MOREIRA, F. M. Microbiologia e bioquímica do solo. 2. ed. Lavras (MG): UFLA,
2006. (3 exemplares na biblioteca) " agribusiness. São Paulo". São Paulo: Atlas,
1996. (5 exs.)

b) Complementar
NEDER, R. N. Microbiologia: manual de laboratório. São Paulo: Nobel, 1992. (8
exemplares na biblioteca)
MAZA, L. M. Atlas de diagnostico em microbiologia. Porto Alegre: Artmed,
2001. (3 exemplares na biblioteca)
HUNGRIA, M. Manual de métodos empregados em estudos de microbiologia.
Brasília: EMBRAPA/SPI, 1994. 542p. (6 exemplares na biblioteca)
MELO, I. S. de. Microbiologia ambiental. Jaguariúna, (SP): EMBRAPA-CNPMA,
1997. 438p. (3 exemplares na biblioteca)
TRABULSI, L. R. Microbiologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2002. (4 exemplares
na biblioteca)

DISCIPLINA: Morfologia Vegetal
I – Ementa
Organografia vegetal que abrange a morfologia externa das plantas superiores.
Anatomia vegetal que envolve o estudo da morfologia interna, constituindo a base
para os que se iniciam em taxonomia vegetal.

99

II – Bibliografia
a) Básica
APPEZZATO-DA-GLORIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M.

Anatomia

Vegetal. Viçosa (MG): Editora UFV, 2006, 438p. (05 exemplares em edições
diferentes)
GONÇALVES, E. G., LORENZI, H. Morfologia Vegetal: organografia e dicionário
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. São Paulo (SP): Instituto Plantarum
de Estudos da Flora, 2007. 416 p. (06 exemplares em edições diferentes)
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 6. ed., Rio de
Janeiro (RJ): Editora Guanabara Koogan, 2001, 906p. (11 exemplares)

b) Complementar
ATTENBOROUGH, D. A vida privada das plantas: uma história natural do
comportamento das plantas. Lisboa: Gradiva publicações, 2003. 320 p. (03
exemplares)
DAMIÃO FILHO, C. F.; MÔRO, F. V. Morfologia Externa das Espermatófitas.
Jaboticabal (SP): UNESP, 2001. 101 p. (03 exemplares)
LOREZI, H. Arvores Brasileiras: Manual de identificação e cultivo das plantas
arbóreas nativas do Brasil. vol 2. Nova Odessa (SP): Plantarum, 1998. 352 p. (03
exemplares).
NULTSCH, W. Botânica Geral. 10. ed. Porto Alegre (RS): Artes Médicas Sul,
2005. 489 p. (03 exemplares)
VIDAL,

W.

N. Botânica

Organografia: quadros

sinóticos

ilustrados

de

Fanerógamos. 3. ed., Viçosa (MG): UFV, 1984. 114p. (03 exemplares).

DISCIPLINA: Química Orgânica
I – Ementa
Funções

orgânicas.

Noções

de

estereoquímica.

Reações

orgânicas:

mecanismos. Hidrocarbonetos, álcoois, éteres, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos
carboxílicos e derivados e aminas. Noções sobre carboidratos, lipídeos,
aminoácidos e proteínas.
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II – Bibliografia
a) Básica
MAHAN, B. H. Química: Um curso universitário. 2. Ed. São Paulo (SP): Edgar
Blugher, 1972, 654 p. (07 exemplares)
FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9. Ed. São Paulo
(SP): Atheneu, 2003, 307 p. (07 exemplares)
FELDER, R. M. Princípios elementares dos processos químicos. 3 Ed. Rio de
Janeiro (RJ): LTC, 2005, 579 p. (05 exemplares)

b) Complementar
PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. 2. Ed. São Paulo (SP):
Editora Moderna, 2001, 644p. (03 exemplares)
MAHAN, B. H. Química: Um curso universitário. 4. Ed. São Paulo (SP): Edgar
Blugher, 2000, 582 p. (04 exemplares)
ATKINS, P. Princípios de Química. Porto Alegre (RS): Bookman, 2001, 914 p. (04
exemplares)
MORRISON,

R. Química

orgânica.

13.

Ed.

Lisboa:

Fundação

Calouste

Gulbenkian, 1996. (03 exemplares)
SOLOMONS, T. W. O. Química orgânica. 9. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 675 p.
(03 exemplares)

DISCIPLINA: Zoologia
I – Ementa
Sistemática,

taxonomia,

morfologia

externa,

interna

e

fisiologia

dos

organismos. Reprodução e desenvolvimento. Conceito e nomenclatura zoológica.
Protozoários. Platylelmintes. Nematoda. Mollusca. Anellidda. Arthopoda. Chordata.
II – Bibliografia
a) Básica
MORANDINI, C. Zoologia. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1978. 374 p.: il..(3 ex.)
ORR, R. T. Biologia dos Vertebrados. 5° ed. São Paulo: Roca, 1986, 508 p. (5
ex.)
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STORER, T. I.; USINGER, R. L. Zoologia Geral. 3ª ed. São Paulo: Cia. Editora
Nacional, 1977, 757 p. (10 ex.)

b) Complementar

ALVES, S. B. Controle Microbiano de Insetos. 2. ed. Piracicaba (SP): FEALQ,
1998.(3 exemplares)
DEUTSCH, L.A. Animais silvestres: proteção, doenças e manejo. São Paulo (SP):
Globo, 1988. 191 p. (3 exemplares)
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BATISTA, G.
C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.;
VENDRAMIN, J. D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. Entomologia
agrícola. Piracicaba (SP): FEALQ, 2002. 920 p. (11 exemplares)
GARCIA, F. R. M. Zoologia Agrícola: Manejo ecológico de pragas. Porto Alegre
(RS): Rígel, 1999, 248 p. (3 exemplares)
PARRA, J. R. P.; BOTELHO, P. S. M.; CORRÊA-FERREIRA, B. S.; BENTO, J. M.
S. Controle Biológico no Brasil: Parasitóides e Predadores. São Paulo (SP):
Manole, 2002, 609 p.(3 exemplares)

3º PERÍODO

DISCIPLINA: Bioquímica
I – Ementa
Estrutura, função biológica, classificação e propriedades químicas: proteínas;
carboidratos; lipídeos; ácidos nucléicos. Enzimas, vitaminas e coenzimas.
Metabolismo: carboidratos; lipídeos; proteínas; ácidos nucléicos. Ciclo do
nitrogênio. Fotossíntese. Integração ao metabolismo.
II – Bibliografia
a) Básica
MARZZOCO, A. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007. 386 p. (12 exemplares na biblioteca)
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NELSON, D.L. Lehninger princípios de bioquímica. 2. ed. São Paulo (SP):
Sarvier, 2000. 1202 p. (6 exemplares na biblioteca)
VILLELA, G.G. Bioquímica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978. 780
p. (5 exemplares)

b) Complementar
CONN, E.E. Introdução a bioquímica. 4. ed. São Paulo (SP): Edgard Blucher,
1980. 525 p. (4 exemplares na biblioteca)
KOZLOSKI, G.V. Bioquímica dos ruminantes. Santa Maria (RS): Ed. UFSM,
2002. 139 p. (3 exemplares na biblioteca)
CORREIA, A.A.D. Bioquímica dos solos, nas pastagens e forragens. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. 789 p. (3 exemplares na biblioteca)
VOET, D. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: ArtMed, 2002. 931 p. (4
exemplares na biblioteca)
MOREIRA, F.M.S. Microbiologia e bioquímica do solo. 2. ed. Lavras (MG):
UFLA, 2006. 729 p. (3 exemplares na biblioteca)

DISCIPLINA: Estatística Experimental
I – Ementa
Princípios básicos da experimentação. Teste de significância. Delineamento
experimental inteiramente casualizado. Delineamento em blocos casualizados.
Delineamento em quadrado latino. Experimentos fatoriais. Delineamentos em
parcelas subdivididas. Análise de regressão. Análise de grupo de experimentos.
II – Bibliografia
a) Básica
GOMES, F. P. A estatística moderna na pesquisa agropecuária. Piracicaba
(SP): POTAFOS, 1987. 162p. (6 exemplares)
SILVA, N. N. da. Amostragem probabilística: um curso introdutório. São Paulo:
Edusp, 2001. 120 p (5 exemplares)
VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus Ltda, 1983.
284p. (5 exemplares)
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b) Complementar
BANZATO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação Agrícola. Jaboticabal (SP):
FUNEP, 1989. 247p. (3 exemplares)
FONSECA, J. S. da. Estatística aplicada. 2.ed. São Paulo (SP): Atlas, 1995. 267p.
(7 exemplares)
LEAL, J. Tabelas estatísticas: obtidas por computador. 8.ed. Curitiba (PR): UFPR,
1995. 47p. (3 exemplares)
SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada a experimentação animal. Belo Horizonte
(MG): Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, 1998.
221p. (3 exemplares)
VIEIRA, S. Estatística Experimental. São Paulo: Atlas, 1999. 185p.

(3

exemplares)

DISCIPLINA: Genética
I – Ementa
A genética aplicada ao melhoramento. Noções de genética molecular. Herença
mendeliana. Interações alélicas e não-alélicas. Endocruzamento e heterose.
Ligação e mapeamento. Introdução à genética quantitativa. Noções de genética de
populações.
II – Bibliografia
a) Básica
RAMALHO, M.A.P. Genética na agropecuária. 5. ed. Lavras (MG): UFLA, 2012.
565 p. (12 exemplares na biblioteca)
SNUSTAD, D.P. Fundamentos de genética. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001. 756 p. (5 exemplares na biblioteca)
GRIFFITHS, A.J.F. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
589 p. (5 exemplares na biblioteca)

b) Complementar
HERSKOWITZ, I.H. Princípios básicos de genética molecular. São Paulo (SP):
Nacional, 1971. 340 p. (11 exemplares na biblioteca)
104

BRIQUET JÚNIOR, R. Lições de genética: com especial aplicação aos animais e
aos homens. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Ministério da Agricultura, 1965. 299 p. (7
exemplares na biblioteca)
OTTO, P.G. Genética básica para a veterinária. 2. ed. São Paulo: Roca, 1997.
227 p. (3 exemplares)
BREWBAKER, J.L. Genética na agricultura. São Paulo (SP): Poligono, 1969. 244
p. (10 exemplares na biblioteca)
BURNS, G.W. Genética. 6. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 1991. 381
p. (5 exemplares na biblioteca)

DISCIPLINA: Mineralogia e Gênese do Solo
I – Ementa
Noções de geologia histórica. Gênese e classificação das espécies minerais.
Rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Produtos do intemperismo.
Mineralogia da fração argila. Propriedades de superfície dos colóides do solo.
Fatores “E PROCESSOS GERAIS” que atuam na formação do solo.
II – Bibliografia
a) Básica
MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição mineral de plantas. São Paulo:
Agronômica Ceres, 1980. 251 p. (7 exemplares)
LEMOS, R. C. de. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 3. ed.
Campinas: SBCS, 1996. 83 p. (5 exemplares)
RESENDE, M. Pedologia e fertilidade do solo: interações e aplicações. Brasília:
Potafos, 1988. 81 p. (10 exemplares)

b) Complementar
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema brasileiro de
classificação dos solos. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Embrapa Solos, 2006. 306 p.
(3 exemplares)
OLIVEIRA, J. B. de. Pedologia aplicada. 2. ed. Piracicaba: Fealq, 2005. 574 p. (3
exemplares)
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PRADO, H. do. Solos do Brasil: gênese, morfologia, classificação, levantamento,
manejo agrícola e geotécnico. 3. ed. rev. amp. Piracicaba, (SP): H. do Prado, 2003.
275 p. (3 exemplares)
REICHARDT, K. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações.
Barueri (SP): Manole, 2008. 478 p. (3 exemplares)
RESENDE, M. Pedologia: base para distinção de ambientes. 2. ed. Viçosa (MG):
Neput, 1997. 334 p. (3 exemplares)

DISCIPLINA: Sistemática Vegetal
I – Ementa
Nomenclatura botânica. Sistemas de classificação botânica. Sistemática de
plantas superiores: Gymnospermae e Angyospermae. Ordens, famílias e gêneros.
Famílias de interesse econômico.
II – Bibliografia
a) Básica
JOLY, A. B. Botânica: Introdução à Taxonomia Vegetal. 13 ed. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2002, 777p.: il. (05 exemplares)
RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara Koogan, 6. ed., 2001, 906p. (11 exemplares)
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. Vol. 1 e 2. Nova Odessa: Plantarum, 1998. (05
exemplares em edições diferentes)

b) Complementar
BARROSO, G.M. et al. Sistemática de Angiospermas do Brasil. 2 ed. Vol 3.
Viçosa: UFV, 2007. 309 p. (03 exemplares)
JOLY, A. B. Botânica: Introdução à Taxonomia Vegetal. 11 ed. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, EDUSP. 1993. 777 p. (02 exemplares)
PIQUE, M. P. R. Atlas escolar de Botânica. São Paulo: Ícone, 1996. 178p.: il. (03
exemplares)
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RAVEN, P.H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara Koogan, 7. ed., 2007, 830p. (11 exemplares)
VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Taxonomia Vegetal. Viçosa (MG): Editora UFV,
2007. 89p. (3 exemplares)

DISCIPLINA: Topografia
I – Ementa
Planimetria: medição de ângulo e distância horizontal; equipamentos
eletrônicos de medição; avaliação de áreas; métodos de levantamentos
planimétricos; trabalho de campo e de escritório; cálculos analíticos, desenho da
planta topográfica e memorial descritivo, informática na planimetria, repetição de
aparelhos e locação de obras rurais. Altimetria: superfície de nível; métodos de
nivelamento; perfil; curvas em nível, métodos de levantamento planimétrico;
interpretação de plantas planialtimétricas.
II – Bibliografia
a) Básica
FONSECA, R. S. Elementos de desenho topográfico. São Paulo: Mcgraw-hill,
1973. 192 p. (10 exemplares)
MCCORMAC, J. Topografia. 5ª e 6ª Ed. , São Paulo: LTC, 2007 e 2016, (5
exemplares)
DAIBERT, J. D. Topografia: Tecnicas e Praticas de Campo .2ª ed., São Paulo:
Erica, 2014. 120 p. (5 exemplares)

b) Complementar
GARCIA, G. Topografia aplicada às ciências agrárias. São Paulo: Nobel, 1978.
256 p. (3 exemplares)
BORGES, A. C. Topografia. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 212 p. (3
exemplares com ed. diferentes)
NOGUEIRA, R. E. Cartografia: Representação, comunicação e visualização de
dados espaciais. 2. ed. Florianópolis: Editora da Ufsc, 2008. 314 p. (3 exemplares)
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DUARTE, P.A. Fundamentos de Cartografia. Florianópolis: Editora da Ufsc, 1994.
148 p. (3 exemplares)
CASACA, J. M. Topografia Geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2007. 208 p. (3
exemplares)

4º PERÍODO

DISCIPLINA: Fisiologia Vegetal
I – Ementa
Relações hídricas. Nutrição mineral de plantas. Transpiração vegetal.
Fotossíntese. Translocação de solutos. Fisiologia do desenvolvimento: hormônios
vegetais; tropismos; fotomorfogênese; germinação: dormência.
II – Bibliografia
a) Básica
KERBAUY, G. B. Fisologia vegetal. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara
Koogan, 2008. (7 exemplar(es) na biblioteca)
RAVEN, P. H. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
(11 exemplares na biblioteca)
CASTRO, P. R. Manual de fisiologia vegetal: teoria e prática. Piracicaba (SP):
Agronômica Ceres, 2005. 640 p. (5 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
FERREIRA, A. G. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed, 2004.
323 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
FERRI, M. G. A. Botânica: fisiologia, curso experimental. 2. ed. São Paulo:
Nobel, 1981. (4 exemplar(es) na biblioteca)
FERRI, M. G. Fisiologia vegetal. São Paulo: EPU, c1979. (3 exemplar(es) na
biblioteca)
PASSOS, L. P. Métodos analíticos e laboratoriais em fisiologia vegetal.
Coronel Pacheco (MG): EMBRAPA-CNPGL, 1996. (6 exemplar(es) na biblioteca)
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MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba
(SP): Fealq, 2005. 495p. (3 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Fitopatologia Geral
I – Ementa
Histórico e importância da fitopatologia. Micologia; bacteriologia; nematologia;
virologia. Conceito de doença; sintomatologia. Ciclo das relações patógenohospedeiro. Classificação de doenças de Mc New.
II – Bibliografia
a) Básica
KIMATI, H.; AMORIM, L.; BERGAMIN FILHO, A.; CAMARGO, L. E. A., REZENDE,
J. A. M. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. 3.ed. São Paulo
(SP): Agronômica Ceres, 1997, 663 p. (9 exemplar(es) na biblioteca)
SILVA, J. C. da; SILVA, A. A .S.; ASSIS, R. T. de. Sustentabilidade e agricultura
hoje. Uberlândia (MG): Composer, 2014, 190 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
KIMATI, H.; SOAVE, J.; ESKES, A. B.; KUROZAWA, C.; BRIGNANI NETO, F.;
FERNANDES, N. G. Guia de fungicidas agrícolas. Piracicaba (SP): Editora
Livroceres, 1986, 281 p. (9 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
ZAMBOLIM, L. V. Controle integrado das doenças de hortaliças. Vicosa (MG):
UFV, 1997, 122 p. (4 exemplar(es) na biblioteca)
ROMEIRO, R. S. Bactérias fitopatogênicas. Viçosa (MG): UFV, 1995, 283 p. (3
exemplar(es) na biblioteca)
REIS, E. M.; REIS, A. C.; CARMONA, M. A. Manual de fungicidas: guia para o
controle químico de doenças de plantas. 6. ed. Passo Fundo (RS): UFP, 2010. 226
p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
TIHOHOD, D. Nematologia agrícola aplicada. 2.ed. Jaboticabal (SP): FUNEP,
2000, 473 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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LEMES, E. M. ; CASTRO, L. H. S. ; ASSIS, R. T. Doenças da Soja: Melhoramento
Genético e Técnicas de Manejo. Campinas (SP): Editora Millennium, 2015. 363 p.
(5 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Hidráulica Geral
I – Ementa
Estudo das principais propriedades dos fluidos. Hidrostática e Hidrodinâmica.
Captação e elevação de água para sistemas de irrigação. Estudo da medição da
vazão em pequenos, médios e grandes canais.
II – Bibliografia
a) Básica
FOX, R.W.; McDONALD, A.T. Introdução a mecânica dos fluidos. Rio de
Janeiro: LTC, 1998. 504 p. (6 exemplares)
MACINTYRE, A.J. Instalações Hidráulicas. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 739
p. (5 exemplares)
MACINTYRE, A.J. Bombas e Instalações de Bombeamento. 2. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1997. 782 p. (5 exemplares)

b) Complementar
AZEVEDO NETTO, J.M.; ALVARES, G.A. Manual de Hidráulica. 7 ed. Vol. II, São
Paulo (SP): Edgard Blücher Ltda, 1991. 879 p. (4 exemplares);
DENICULI, W. Bombas Hidráulicas. Viçosa (MG): Universidade Federal de
Viçosa, 1998. 162p. (3 exemplares);
DENICULI, W. Medidores de Vazão Tipo Orifício. Viçosa (MG): Universidade
Federal de Viçosa, 1993. 43 p. (3exemplares);
LIMA, E. P. C. Mecânica das Bombas. 2 ed. Rio de Janeiro (RJ): Interciência,
2003. 610 p. (4 exemplares);
VIANNA, M. R. Mecânica dos Fluidos para Engenheiros. 3 ed. Belo Horizonte
(MG): Imprimatur, 1997. 581 p. (3 exemplares).
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DISCIPLINA: Melhoramento Vegetal
I – Ementa
Natureza e Objetivos do Melhoramento de Plantas. Centros de Origem das
Plantas Cultivadas. Bancos de Germoplasmas. Sistema Reprodutivo das Plantas
Cultivadas. Bases Genéticas e Métodos de Melhoramento de Plantas Autógamas.
Bases

Genéticas

e

Métodos

de

Melhoramento

de

Plantas

Alógamas.

Melhoramento de Plantas de Reprodução Assexuada. Melhoramento de Plantas
Visando Resistência a Doenças. Melhoramento de Plantas Visando Resistência à
Insetos. Uso da Biotecnologia em Plantas.
II – Bibliografia
a) Básica
BORÉM, A., MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. Viçosa, MG: 5 ed.
Editora UFV – Universidade Federal de Viçosa, 2009, 529p. (5 exemplares)
LAWRENCE, W. J. C. Melhoramento genético vegetal. Editora: E.P.U., São
Paulo, 1980, 75p. (7 exemplares)
RONZELLI JUNIOR, P. Melhoramento genético de plantas. Editora: Própria
Curitiba, PR.1996, 219p. (6 exemplares)

b) Complementar
BOREM, A. Melhoramento de Espécies Cultivadas. Viçosa, MG: Editora UFV –
Universidade Federal de Viçosa, 1999, 817p. (3 exemplares)
BUENO, L.C.S; MENDES, A.N.G.; CARVALHO, S.P. Melhoramento Genético de
Plantas – Princípios e Procedimentos. Lavras, MG: Editora UFLA – Universidade
Federal de Lavras, 2001, 282p. (3 exemplares)
FURLANI, A. M. C; VIEGÁS, G. P. Melhoramento de Plantas no IAC. Campinas,
SP: Editora IAC- Instituto Agronômico de Campinas, 1993. (3 exemplares)
RAMALHO, M. A. P. Genética quantitativa em plantas autógamas: aplicações
no melhoramento do feijoeiro. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 1993.
271 p. (03 exemplares).
RAMALHO, M. A. P. Experimentação em genética e melhoramento de
plantas. Lavras, (MG): UFLA, 2000. 303 p. (03 exemplares)
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DISCIPLINA: Morfologia e Classificação dos Solos
I – Ementa
PROCESSOS ESPECÍFICOS que atuam na formação do solo. Morfologia do
solo: cor, textura, estrutura, consistência, porosidade. Classificação do solo,
Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, Soil Taxonomy, aptidão agrícola e
capacidade de uso. Levantamento e mapas pedológicos: exploratório e
ultradetalhado.
II – Bibliografia
a) Básica
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema Brasileiro de
Classificação dos Solos. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Embrapa Solos, 2006. 306 p.
(6 exemplares em edições diferentes)
OLIVEIRA, J. B. de. Pedologia aplicada. 2 ed. Piracicaba (SP): FEALQ, 2005,
574p. (6 exemplares em edições diferentes)
PRADO, H. do. Solos do Brasil: gênese, morfologia, classificação, levantamento,
manejo agrícola e geotécnico. 3. ed. rev. amp. Piracicaba, (SP): H. do Prado, 2003.
275 p. (5 exemplares em edições diferentes)

b) Complementar
CAMARGO, M.N. Classificação de solos usada em levantamentos pedológicos
no Brasil. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1987. 24p. (3
exemplares)
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. e BRUSSAARD, L. Biodiversidade do solo
em ecossistemas brasileiros. Lavras (MG): UFLA, 2008. 768p. (3 exemplares)
PRADO, H. Manejo dos solos: descrições pedológicas e suas implicações. São
Paulo: Nobel, 1991. 116 p. (3 exemplares)
PREVEDELLO, C. L. Física do solo. Curitiba: C. L. Prevedello, 1996. 446p. (3
exemplares)
RESENDE, M. et al. Pedologia: base para a distinção de ambientes. 2. ed. Viçosa,
(MG): NEPUT, 1997. 334p. (3 exemplares)
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DISCIPLINA: Projetos de Mecanização Agrícola
I – Ementa
Colheita mecanizada. Planejamento do uso de máquinas e implementos
agrícolas. Pulverização Agrícola. Estudo econômico de tratores, máquinas e
implementos agrícolas. Instrumentação.
II – Bibliografia
a) Básica
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Manole, 1987. 307 p. (5
exemplar(es) na biblioteca)
SILVEIRA, G. M. da. Máquinas para a pecuária. São Paulo: Nobel, 1997. 167 p.
(5 exemplar(es) na biblioteca)
MIALHE, L. G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres,
1974. 301 p. (11 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
BLANCA, A. L. Máquinaria agrícola: constitucion, funcionamiento, regulaciones Y
cuidados. Madrid: Mundi-Prensa, 1999. 361 p. (2 exemplar(es) na biblioteca)
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Luiz Antonio Balastreire,
2005. 307 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
TESTA, A. Mecanização do desmatamento: as novas fronteiras agrícolas. São
Paulo: Agronômica Ceres, 1983. 313 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
OLIVEIRA, L. E. K. Operação de arado de discos reversíveis acoplado ão
levante hidráulico de três pontos. Brasilia: LK: 1998. 76 p. (3 exemplar(es) na
biblioteca)
GADANHA JUNIOR, C. D; MOLIN, J. R.; COELHO, J. L. D.; YAHN, C. H.;
TOMIMORI, S. M. A. Máquinas e implementos agrícolas do Brasil. São Paulo:
IPT, 1991. 468 p. (2 exemplar(es) na biblioteca)
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5º PERÍODO

DISCIPLINA: Climatologia Agrícola
I – Ementa
Noções

de

cosmografia.

Estruturas

meteorológicas.

Radiação

solar.

Condensação atmosférica e precipitação. Pressão atmosférica. Vento e quebravento. Evaporação e evapotranspiração. Balanço hídrico. Classificação climática.
II – Bibliografia
a) Básica
MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas
do Brasil. São Paulo (SP): Textos, 2007. 206 p. (06 exemplares)
PEREIRA, A.R. Evapo(transpi)ração. Piracicaba, (SP):

Fealq, 1997. 183p.

(05 exemplares)
TUBELIS, A. Conhecimentos práticos sobre clima e irrigação. Vicosa, (MG):
Aprenda Fácil, 2001. 224 p. (04 exemplares)

b) Complementar
GUINI, R.; HAMADA, E. (Ed.). Mudanças climáticas: impactos sobre doenças de
plantas no Brasil. Brasília (DF): Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 331 p.(03
exemplares)
OLIVEIRA, A.S.; KUHN, D.; SILVA, G. P. A Irrigação e a relação solo- plantaatmosfera. Brasília (DF): LK, 2006. 88 p. (Tecnologia Fácil; n. 7).(03 exemplares)
REICHARDT, K. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações.
Barueri (SP): Manole, 2008. 478 p. (03 exemplares)
TUBELIS, A. Meteorologia Descritiva: fundamentos e aplicações brasileiras. São
Paulo: Nobel, 1992. 374p. (03 exemplares)
TUBELIS, A. A chuva e a produção agrícola. São Paulo: Nobel, 1988. 85 p. (03
exemplares)
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DISCIPLINA: Entomologia Geral
I – Ementa
Classificação dos insetos. Reprodução, desenvolvimento, morfologia, fisiologia
e taxonomia de insetos de importância econômica. Coleção entomológica.
Artropodologia. Acarologia.
II – Bibliografia
a) Básica
ALMEIDA, L. M.; RIBEIRO-COSTA, C. S.; MARINONI, L. Manual de Coleta,
Conservação, Montagem e Identificação de Insetos. Ribeirão preto: Holos,
2003. 78p.: il. (05 exemplares)
GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920 p. (11
exemplares)
LARA, F. M. et al. Princípios de entomologia. Piracicaba, Livroceres, 1992. 304 p.
(10 exemplares)

b) Complementar
BUZZI, Z. J.; MIYAZAKI, R.D. Entomologia Didática. Curitiba. Ed. Da UFPR,
1993. 262p. (3 exemplares)
CARRERA, M. Insetos de interesse médico e veterinário. Curitiba: Ed. Da
UFPR, 1991. 228p. il. (03 exemplares)
CURSO DE ENTOMOLOGIA APLICADA À AGRICULTURA. Piracicaba, FEALQ,
1992. 760p. (3 exemplares)
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BAPTISTA,
G. C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.;
VENDRAMIN, J. D. Manual de Entomologia Agrícola. São Paulo: Ed.
Agronômica Ceres, 1988. 649 p. (10 exemplares)
MORAES, G. J. de; FLECHTMAN, C. H. W. Manual de acarologia: acarologia
básica e ácaros de plantas cultivadas no Brasil. Ribeirão Preto, holos, 2008,
288p. (3 exemplares)
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DISCIPLINA: Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas
I – Ementa
Fatores que atuam no crescimento vegetal. As reações do solo. Calagem. Os
nutrientes no solo: reações, formas, teores, disponibilidade. Interação entre
nutrientes. Análise de solo: realização, interpretação, calibração. Matéria orgânica.
Os nutrientes nas plantas: absorção, transporte, redistribuição, funções. Bioquímica
dos solos. Avaliação do estado nutricional das plantas: diagnose visual e foliar.
Soluções hidropônicas.
II – Bibliografia
a) Básica
Fósforo na agricultura brasileira: anais do Simpósio sobre Fósforo na
Agricultura Brasileira. Piracicaba (SP), Associação Brasileira para Pesquisa da
Potassa e do Fosfato: 2004. 726 p. (9 exemplar(es) na biblioteca)
Manual internacional de fertilidade do solo. 2 ed. Piracicaba, (SP), POTAFOS:
1998. 177 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
RAIJ, B. V. Fertilidade do solo e adubação. São Paulo, Agronômica Ceres: 1991.
343 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
Anais

do

Simpósio

sobre

Boas

Práticas

para

Uso

Eficiente

de

Fertilizantes. Piracicaba (SP), IPNI: 2010. 362 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
NOVAIS, R. F. Fertilidade do solo. Viçosa (MG), Sociedade Brasileira de Ciência
do Solo: 2007. (3 exemplar(es) na biblioteca)
Potássio na agricultura brasileira: anais do II Simpósio sobre Potássio na
Agricultura Brasileira. Piracicaba (SP), Associação Brasileira para Pesquisa da
Potassa e do Fosfato: 2005. 841 p. (3 exemplares na biblioteca)
QUAGGIO, J. A. Acidez e calagem em solos tropicais. Campinas, Instituto
Agronômico: 2000. 111 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
TROEH, F. R. Solos e fertilidade do solo. 6. ed. São Paulo (SP), Andrei Editora:
2007. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Fitopatologia Aplicada
I – Ementa
Aspectos das principais doenças de plantas: importância, distribuição
geográfica, agente causal, etiologia, diagnose, prejuízos e controle nas principais
culturas de importância agrícola. Classificação e uso dos fungicidas.
II – Bibliografia
a) Básica
KIMATI, H.; AMORIM, L.; BERGAMIN FILHO, A.; CAMARGO, L. E. A., REZENDE,
J. A. M. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. 3.ed. São Paulo
(SP): Agronômica Ceres, 1997, 663 p. (9 exemplar(es) na biblioteca)
LEMES, E. M.; CASTRO, L. H. S.; ASSIS, R. T. Doenças da Soja: Melhoramento
Genético e Técnicas de Manejo. Campinas (SP): Editora Millennium, 2015. 363p. (5
exemplar(es) na biblioteca)
KIMATI, H.; SOAVE, J.; ESKES, A. B.; KUROZAWA, C.; BRIGNANI NETO, F.;
FERNANDES, N. G. Guia de fungicidas agrícolas. Piracicaba (SP): Editora
Livroceres, 1986, 281 p. (9 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
SILVA, J. C. da; SILVA, A. A. S.; ASSIS, R. T. de Sustentabilidade e agricultura
hoje. Uberlândia (MG): Composer, 2014, 190 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
ZAMBOLIM, L. V. Controle integrado das doenças de hortaliças. Viçosa (MG):
UFV, 1997, 122 p. (4 exemplar(es) na biblioteca)
ROMEIRO, R. S. Bactérias fitopatogênicas. Viçosa (MG): UFV, 1995, 283 p. (3
exemplar(es) na biblioteca)
REIS, E. M.; REIS, A. C.; CARMONA, M. A. Manual de fungicidas: guia para o
controle químico de doenças de plantas. 6. ed. Passo Fundo (RS): UFP, 2010. 226
p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
AZEVEDO, L. A. S. Proteção integrada de plantas com fungicidas: teoria,
prática e manejo. 2 ed. São Paulo (SP), 2002. 230p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Horticultura
I – Ementa
Classificação das plantas hortícolas. Clima e solo. Variedades e híbridos.
Propagação de plantas. Enxertia. Tratos culturais. Métodos sustentáveis de
produção de hortaliças. Uso do plástico na horticultura. Cultivo em ambiente
protegido. Hidroponia. Horticultura orgânica.
II – Bibliografia
a) Básica
CHITARRA, M. I. F. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio.
Lavras (MG): FAEPE, 1990. (6 exemplares na biblioteca)
FILGUEIRA, F. A. R. Manual de olericultura: cultura e comercialização de
hortaliças. 2. ed. Viçosa (MG): Universidade Federal de Viçosa, 1982. 357 p. (6
exemplares na biblioteca)
KAMPF, A. N.; FERMINO, M. H. Encontro nacional de substrato para plantas.
Genesis. Porto Alegre (RS). Anais do 1 encontro sobre substrato para plantas.
2000. 312 p. (6 exemplares na biblioteca).

b) Complementar
GOTO, R. Produção de hortaliças em ambiente protegido. São Paulo: UNESP,
1998. 319 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura. São Paulo:
T. A. Queiroz, 1995. 128 p. (3 exemplares na biblioteca)
MORAES, C. A. G. Hidroponia: Como cultivar tomates em sistema NFT. Jundiaí
(SP): DISQ, 1997. 141 p. (3 exemplares na biblioteca).
MORETTI, C. L. Manual de processamento mínimo de frutas e hortaliças.
Brasília (DF): EMBRAPA Hortaliças, 2007. 527 p. (4 exemplar(es) na biblioteca)
ZAMBOLIM, L. Controle integrado das doenças de hortaliças. Viçosa (MG), s.n.:
1997. 122 p. (4 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Plantas Ornamentais e Paisagismo
I – Ementa
Evolução histórica da jardinocultura e paisagismo. Elementos de jardinagem.
Uso e disposição de plantas. Escolha das plantas conforme o ambiente.
Classificação das plantas ornamentais e suas características agronômicas.
Métodos de propagação. Planejamento, execução e manutenção de jardins.
Arborização urbana. Elaboração de projetos.
II – Bibliografia
a) Básica
RAVEN, P. H. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro. 2001. 906p. (11 exemplares)
JOLY, A. B. Botânica: Introdução a taxonomia vegetal. São Paulo, 2002. 777p. (5
exemplares).
TUPIASSU, A. Da planta ao jardim: um guia fundamental para jardineiros
armadores e profissionais. São Paulo, 2008. 156p (5 exemplares)

b) Complementar
LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas Ornamentais no Brasil: arbustivas,
herbáceas e trepadeiras. 3ª Edição. Nova Odessa (SP): Instituto Plantarum de
Estudo da Flora Ltda, 2001 1120p. (3 exemplares)
LORENZI, H. Árvores Brasileiras - Manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. 4. ed. Nova Odessa (SP): Instituto Plantarum de
Estudo da Flora, 2002. 384p. (3 exemplares)
MOTTA, E.P. Técnicas de jardinagem: uma parceria com a natureza. Guaiba,
1995, 188p. (3 exemplares).
PEREIRA, M. Curso de paisagismo: teoria e prática. Uberaba (MG), 1998. 86p. (3
exemplares)
PITTA, G.P.B. Flores e plantas ornamentais para exportação: aspectos
fitossanitários. Brasilia, 1995. 50p. (3 exemplares)
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6º PERÍODO

DISCIPLINA: Administração de Agronegócios
I – Ementa
Noções gerais de Administração. O processo administrativo. Custos, logística,
mercado e comercialização. Fatores administrativos que afetam a empresa.
Empreendedorismo rural. Agronegócios.
II – Bibliografia
a) Básica
BATALHA, M. O. Recursos humanos para o agronegócio brasileiro. Brasília:
CNPq, 2000. 284 p. (6 exs.)
STONE, J. A. F. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1991. (5 exs.)
VIEIRA,

M.

M.

F.

(Org.).

Administração

contemporânea:

perspectivas

estratégicas. São Paulo: Atlas, 1999. 303 p. (10 exs.)

b) Complementar
BALLOU,

R.

H.

Gerenciamento

da

cadeia

de

suprimentos/logística

empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. (03 exs.)
OLIVEIRA, C. P. de. Economia e administração rural. 3. ed. Porto Alegre: Sulina,
1976. (4 exs.)
BRANDT, S. A. Comercialização agrícola. São Paulo: Livroceres, 1980. 195 p.:
(04 exs.)
VIEIRA,

M.

M.

F.

(Org.).

Administração

contemporânea: perspectivas

estratégicas. São Paulo: Atlas, 1999. (10 exs.)
NEVES, M. F. Gestão de negócios em alimentos. São Paulo: Pioneira Thomson,
2000. 129 p. (04 exs.)
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DISCIPLINA: Adubos e Adubação
I – Ementa
Fertilizantes: conceito, classificação, características, uso. Adubação e calagem
para as principais culturas da região. Metodologia de recomendação para os
diferentes solos e regiões.
II – Bibliografia
a) Básica
Fósforo na agricultura brasileira : anais do Simpósio sobre Fósforo na
Agricultura Brasileira. Piracicaba (SP), Associação Brasileira para Pesquisa da
Potassa e do Fosfato: 2004. 726 p. (9 exemplar(es) na biblioteca)
Manual internacional de fertilidade do solo. 2 ed. Piracicaba, (SP), POTAFOS:
1998. 177 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
RAIJ, B. V. Fertilidade do solo e adubação. São Paulo, Agronômica Ceres: 1991.
343 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
Anais

do

Simpósio

sobre

Boas

Práticas

para

Uso

Eficiente

de

Fertilizantes. Piracicaba (SP), IPNI: 2010. 362 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
NOVAIS, R. F. Fertilidade do solo. Viçosa (MG), Sociedade Brasileira de Ciência
do Solo: 2007. 1017p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
Potássio na agricultura brasileira: anais do II Simpósio sobre Potássio na
Agricultura Brasileira. Piracicaba (SP), Associação Brasileira para Pesquisa da
Potassa e do Fosfato: 2005. 841 p. (3 exemplares na biblioteca)
QUAGGIO, J. A. Acidez e calagem em solos tropicais. Campinas, Instituto
Agronômico: 2000. 111 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
TROEH, F. R. Solos e fertilidade do solo. 6. ed. São Paulo (SP), Andrei Editora:
2007. 718 p (3 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Entomologia Aplicada
I – Ementa
Manejo integrado de pragas (MIP). Ecologia dos insetos. Métodos de controle
de pragas. Toxicologia. Uso correto de defensivos agrícolas. Pragas das principais
culturas de interesse econômico. Receituário agronômico.
II – Bibliografia
a) Básica
BUENO, V. H. P. Controle biológico de pragas: produção massal e controle de
qualidade. 2. ed. rev. amp.. Lavras (MG): UFLA, 2009. 429 p. (06 exemplares)
GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920p.(11
exemplares.)
ZUCCHI, R.A et al. Guia de Identificação de Pragas Agrícolas. Piracicaba:
FEALQ, 1993. 139 p. (05 exemplares)

b) Complementar
ALVES, S. B. Controle microbiano de insetos. 2. ed. Piracicaba, (SP): FEALQ,
1998. 1163 p. (03 exemplares)
PARRA, J. R. P.; BOTELHO, P. S. M.; CORRÊA-FERREIRA, B. S.; BENTO, J. M.
S. Controle biológico no Brasil: parasitoides e predadores. São Paulo: Manole,
2002. 609 p. (03 exemplares)
PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A. Trichogramma e o controle biológico aplicado.
Piracicaba, (SP): FEALQ, 1997. 324 p. (03 exemplares)
PARRA, J. R. P. Guia ilustrado de pragas e insetos benéficos dos citros.
Piracicaba, (SP): A. S. Pinto, 2003. 140 p. (03 exemplares)
ZAMBOLIM, L. (Ed). Manejo Integrado: fruteiras tropicais. Viçosa (MG): UFV,
2002, 672 p. (03 exemplares)
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DISCIPLINA: Olericultura Geral
I – Ementa
Olericultura. Importância. Botânica. Sistemas de produção. Cultivares.
Propagação. Solos, nutrição e adubação. Manejo, colheita, classificação e
embalagem das principais espécies de solanáceas, alíaceas, cucurbitáceas e
brassicáceas. Fisiologia pós-colheita e armazenamento. Comercialização.
II – Bibliografia
a) Básica
RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; VICTOR, H. A. V. Recomendações para
uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5ª. Aproximação. Viçosa,
(MG): CFSEMG, 1999. 359p. (20 exemplares)
GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba (SP): Fealq, 2002. 920 p. (11
exemplares)
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na
produção e comercialização de hortaliças. 3. ed. Viçosa (MG): UFV, 2008. 421 p.(6
exemplares em edições diferentes)

b) Complementar
AGUIAR, R. L. et al. Cultivo em ambiente protegido: histórico, tecnologia e
perspectivas. Viçosa (MG): ed. UFV, 2004. 332 p. (3 exemplares)
CHITARRA,

M.

I.

F.;

CHITARRA,

A.

B. Pós-colheita

de

frutas

e

hortaliças: fisiologia e manuseio. 2. ed. Lavras (MG): Ufla, 2005. 783 p. (3
exemplares)
MORETTI, C. L. Manual de processamento mínimo de frutas e hortaliças.
Brasília (DF): EMBRAPA Hortaliças, 2007. 527 p. (4 exemplares)
SOUZA, J. L. de. Manual de horticultura orgânica. Viçosa (MG): Aprenda Fácil,
2003. 560 p. (3 exemplares)
ZAMBOLIM, L.; VALE, F. X. R. do; COSTA, H. Controle integrado das doenças
de hortaliças. Viçosa (MG): UFV., 1997. 122 p. (4 exemplares)
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DISCIPLINA: Silvicultura Geral
I – Ementa
Introdução à silvicultura. Práticas ambientais e legislação florestal. Ecologia de
espécies. Viveiros florestais. Manejo de povoamentos artificiais. Silvimetria.
Tratamento preservativo da madeira.
II – Bibliografia
a) Básica
BUNGENSTAB, D. J. Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: a
produção sustentável. Campo Grande (MS): Embrapa, 2011. 107 p. (8
exemplar(es) na biblioteca)
CARVALHO,

P.

E.

R. Espécies

florestais

brasileiras:

recomendações

silviculturais, potencialidades e uso da madeira. Brasília (DF): EMBRAPA,
1994. (6 exemplar(es) na biblioteca)
GASPAROTTO, L.; PEREIRA, J. C. R. Doenças da seringueira no Brasil. Brasilia
(DF): EMBRAPA-CPAA, 1997. (6 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
AGUIAR, I. B. Sementes florestais tropicais. Brasília (DF): ABRATES, 1993. (3
exemplar(es) na biblioteca)
FERREIRA, M. Pragas de viveiros florestais: insetos, acaros, sinfilos. Lisboa,
Platano: 1999. 218p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
RIZZINI, C. T. Árvores e madeiras úteis do Brasil: manual de dendrologia
brasileira. São Paulo, Edgard Blucher: c1971. (3 exemplar(es) na biblioteca)
SILVA, M. L. Economia florestal. 2. ed. Viçosa (MG), Ed. UFV: 2005. (3
exemplar(es) na biblioteca)
SOARES, C. P. B.; PAULA NETO, F. de; SOUZA, A. L. de. Dendrometria e
inventário florestal. Viçosa (MG), Editora UFV: 2007. 276 p. (3 exemplar(es) na
biblioteca)
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DISCIPLINA: Sistemas de Irrigação e Drenagem
I – Ementa
Estudo

dos

principais

métodos

de

irrigação

e

suas

aplicabilidades.

Conhecimento dos coeficientes de uniformidade de aplicação de água nos
sistemas de irrigação e suas implicações no campo. Drenagem e seus benefícios à
agricultura. Sistemas de drenagem agrícola. Manutenção de drenos. Gestão
sustentável de recursos hídricos.
II – Bibliografia
a) Básica
BERNARDO, S. Manual de irrigação. 6 ed. Viçosa (MG): Universidade Federal de
Viçosa. 1995. 657p. (5 exemplares)
SANTINATO, R.; FERNANDES, A.L.T.; FERNANDES, D.R. Irrigação na cultura
do café. 2.ed. Uberaba: O Lutador, 474 p., 2008. (6 exemplares)
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação: Princípios e
Métodos. Viçosa (MG): Universidade Federal de Viçosa, 2007. 358 p. (5
exemplares)

b) Complementar
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, Planta e atmosfera: conceitos, processos e
aplicações. 2ed. Barueri (SP): Manole, 2008, 478p. (3 exemplares)
OLIVEIRA, A.S. de; KUHN, D.S.; SILVA, G.P. A irrigação e a relação solo planta
atmosfera. Brasília: LK Editora, 2008, 88p. (03 exemplares)
FERNANDES, A. L. T. Dimensionamento de sistemas de irrigação localizada
para a cultura do café. 2003. Uberaba (MG): Universidade de Uberaba. 40 p. (6
exemplares)
DRUMOND, L. C. D.; FERNANDES, A. L. T. Irrigação por aspersão em
malha. Uberaba: Universidade de Uberaba, 84 p., 2001. (04 exemplares)
DRUMOND, L. C. D.; FERNANDES, A. L. T. Utilização da aspersão em malha na
cafeicultura familiar. Uberaba: Universidade de Uberaba, 88 p., 2004. (06
exemplares)
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7º PERÍODO

DISCIPLINA: Biologia e Controle de Plantas Daninhas
I – Ementa
Biologia das plantas daninhas: identificação, reprodução, disseminação e
interferência nas culturas. Métodos de controle das plantas daninhas: mecânico,
biológico, cultural, integrado e químico. Herbicidas: comportamento no solo e na
planta, seletividade, classificação, dinâmica fisiológica, equipamentos para
aplicação, calibração de pulverizadores de barra e costal, recomendações de
defensivos para as culturas regionais.
II – Bibliografia
a) Básica
LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio
direto e convencional. 3.ed. Nova Odessa (SP): Plantarum, 1990, 240 p. (5
exemplar(es) na biblioteca)
RICARDO, A. R. Forragicultura: Ciência, Tecnologia e Gestão dos Recursos
Forrageiros. Jaboticabal (SP): Funep, 2014, 714 p. (6 exemplar(es) na biblioteca
SILVA, J. C.; SILVA, A. A. S.; ASSIS, R. T. Sustentabilidade e agricultura hoje.
Uberlândia (MG): Composer, 2014, 189 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
DEUBER, R. Ciência das plantas infestantes. Campinas (SP): Deuber, 1997. (3
exemplar(es) na biblioteca)
SEMINÁRIO SOBRE MANEJO DE PLANTAS DANINHAS NAS CULTURAS DA
SOJA E DO MILHO.1º seminário sobre manejo de plantas daninhas nas culturas
da soja e do milho. Uberlândia, (MG), Universidade Federal de Uberlândia: 1998.
71 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
DEUBER, R. Ciências das plantas daninhas. Jaboticabal (SP): FUNEP, 1992. (3
exemplar(es) na biblioteca)
ESAU, K. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: Edgard Blucher:
1976. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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Sociedade Brasileira Da Ciência Das Plantas Daninhas Procedimentos para
instalação, avaliação e análise de experimentos com herbicidas. Londrina
(PR): SBCPD. 42p. 1995 (4 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários
I – Ementa
Conceitos básicos de economia e planejamento rural. Perfil econômico do
setor agropecuário. Noções de microeconomia. Mecanismos de mercado. Teoria
da produção. Noções de macroeconomia. Políticas governamentais. Comércio
internacional. Controle das empresas rurais. Planejamento estratégico nas
empresas rurais. Elaboração de projetos sustentáveis: investimento, custeio e
políticas agropecuárias. Projeção, análise de risco e do resultado de um projeto
agropecuário. Decisão de implantação de um projeto: árvore de decisão e índice de
rentabilidade.
II – Bibliografia
a) Básica
VASCONCELLOS, M.A. Economia: micro e macro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
(05 exemplares)
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da
criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
212 p. (05 exemplares)
MINTZBERG, H. Processo da estratégia. . 3. ed. Porto Alegre: Bookmam, 2001.
(05 exemplares)

b) Complementar
CASAROTTO

FILHO,

N.

Elaboração

de

projetos

empresariais: análise

estratégica, estudo de viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2010. 248
p. (03 exemplares)
TAVARES, M. C. Gestão estratégica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 440 p. (03
exemplares)
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CHIAVENATO, I. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. 415 p. (03 exemplares)
DALFT, R. L. Teoria e projeto das organizações. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
1999. 442 p. (03 exemplares)
SALONER, G. Administração estratégica. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 275 p. (04
exemplares)

DISCIPLINA: Forragicultura e Nutrição Animal
I – Ementa
Morfologia e fisiologia do crescimento de plantas forrageiras. Terminologia
aplicada ao estudo de pastagens e plantas forrageiras. Sistemas e métodos de
pastejo. Principais gêneros e espécies de gramíneas e leguminosas forrageiras.
Classificação e Composição dos principais alimentos usados na nutrição animal.
Balanço Nutricional. Estudo do metabolismo dos componentes orgânicos dos
alimentos: Carboidratos; Proteínas; Gorduras e Vitaminas. Estudo dos minerais
essenciais (macros e micronutrientes). Formulação de dietas para bovinos de corte
e leite.
II – Bibliografia
a) Básica
ALCANTARA, P.B.; BUFARAH, G. Plantas forrageiras: gramíneas e leguminosas.
4 Ed. São Paulo: Nobel, 1988. 162 p. (05 exemplares).
SANTOS, F. A P.; NÚSSIO, L. G.; SILVA, S. C. da. Volumosos para
bovinos. Piracicaba: FEALQ, 1983. 177 p. (5 exemplares).
BUTOLO, J. E. Qualidade de ingredientes na alimentação animal. Campinas:
CBNA, 2002. 430 p. (06 exemplares).

b) Complementar
PEIXOTO, A. M.; MOURA, J. C. de; FARIA, V. P. de. Pastagens: Fundamentos da
exploração racional. 2. Piracicaba: FEALQ, 1994. 908 p. (3 exemplares).
PUPO, N. I. H. Manual de pastagens e forrageiras. Campinas: IAC, 1985. 343 p.
(3 exemplares).
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SILVA, S.C; NASCIMENTO JUNIOR, D; EUCLIDES, V.P.B. Pastagens: conceitos,
produção e manejo. Viçosa: Suprema. 2008. 115 p. (3 exemplares).
BERCHIELLI, T. T.; OLIVEIRA, A. V.; GISELE, S. Nutrição de ruminantes. 2
ed. Jaboticabal: FUNEP, 2011. 583 p. (3 exemplares).
Normas e Padrões de Nutrição e Alimentação Animal: revisão 2000. Brasília:
Ministério da Agricultura, 2000. 152 p. (3 exemplares).

DISCIPLINA: Manejo e Conservação do Solo e Água
I – Ementa
Conceitos de conservação, compactação dos solos. Erosão: histórico de
ocorrência e perdas. Classificação e tipos dos processos erosivos. Agentes
causadores da erosão. Fatores que influenciam o processo erosivo. Práticas de
controle da erosão. Modelos de quantificação de perdas de solo por erosão.
Sistema de capacidade de uso do solo e planejamento conservacionista do solo e
da água.
II – Bibliografia
a) Básica
GALETI, P. A. Práticas de controle à erosão. Campinas: instituto Campineiro de
Ensino Agrícola, 1984. 278p. (5 exemplares).
KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F.; AIDAR, H. Integração lavoura-pecuária. Santo
Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. 570p. (5 exemplares).
BALASTREIRE, L. A. O estado da arte da agricultura de precisão no Brasil.
Piracicaba, 2000. 223p. (5 exemplares).

b) Complementar
RAMALHO FILHO, A. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3
edição. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1995. 65p. (03 exemplares).
PRADO, H. Manejo dos solos: descrições pedológicas e suas implicações. São
Paulo: Nobel, 1991. 116p. (03 exemplares).
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MALAVOLTA, E.; VITTI, C.C.; OLIVEIRA, J. A. Avaliação do estado nutricional
das plantas: Princípios e aplicações. 2 edição. Piracicaba: POTAFOS, 1997.
319p. (3 exemplares).
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema Brasileiro de
Classificação dos solos. 2 edição. Rio de Janeiro (RJ): Embrapa Solos, 2006.
306p. (03 exemplares).
PRUSKI, F. F. (Ed.). Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o
controle da erosão hídrica. Viçosa (MG): Editora UFV, 2006. 240p. (03
exemplares).

DISCIPLINA: Produção Vegetal I
I – Ementa
Origem, histórico e evolução, aspectos morfológicos e fisiológicos, distribuição
geográfica, importância socioeconômica e ambiental, produtos e subprodutos,
aptidão climática, prática de conservação e preparo do solo, sistema de
semeadura, cultivares, produção de sementes, controle de plantas daninhas e
fitossanitário,

técnicas

para

o

cultivo

sustentável,

nutrição

e

adubação,

operações de pré-colheita, transporte, secagem, armazenamento e classificação
das culturas de arroz, milho e sorgo.
II – Bibliografia
a) Básica
FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de milho. 2ed. Guaíba:
Agropecuária, 2008. 360p. (5 exs.)
GALVÃO, J. C. C.; MIRANDA, G. V. Tecnologias de produção de milho. Viçosa:
UFV, 2012. 366p. (5 exs.)
OSÓRIO, E. A. A cultura do trigo. São Paulo: Globo, 1992. 218 p. (8 exs.)

b) Complementar
FORNASIERI

FILHO,

D.;

FORNASIERI,

J. L.

sorgo. Jaboticabal: FUNEP, 2009. 202p. (3 exs.)
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Manual

da

cultura

do

BULL, L. T.; CANTARELLA, H. A. A cultura do milho: fatores que afetam a
produtividade. Piracicaba: Potafós, 1993. 301p. (5 exs.)
PINTO, A. de S. Guia ilustrado de pragas e insetos benéficos do milho e
sorgo. Ribeirão Preto: ASP. 2004. 108p. (5 exs.)
RITCHIE, S. W.; HANWAY J. J.; BENSON, G. O. Como a planta de milho se
desenvolve. Piracicaba: Potafós, 2003. 20p. (3 exs.)
BARBOSA FILHO, M. P.; FILIPPI, M. C. Seja o doutor do seu arroz. Piracicaba:
Potafós, 1995. 20p. (3 exs.)

DISCIPLINA: Tecnologia de Produção de Sementes
I – Ementa
Importância. Formação. Estruturas e funções. Maturação. Composição
química. Germinação. Dormência. Pureza. Deterioração e vigor. Colheita.
Secagem. Beneficiamento. Avaliação da qualidade da semente. Armazenamento.
Tratamento. Produção.
II – Bibliografia
a) Básica
Brasil. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Manual de análise
sanitária de sementes. Brasília: Mapa, 2009. 200 p. (4 exemplares)
Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise
de sementes. Secretaria de Defesa Agropecuária. – Brasília: Mapa/ACS, 2009.
399 p. (5 exemplares)
CARVALHO, N. M. de; NAKAGAWA, J. (Org.). Sementes: ciência, tecnologia e
produção. 4. ed. Jaboticabal (SP): Funep, 2000. 588 p.(5 exemplares)

b) Complementar
CARVALHO, N. M. Secagem de sementes. Jaboticabal (SP): FUNEP, 1994. 165
p. (3 exemplares)
DHINGAR, O. D. Patologia de semente de soja. Viçosa (MG): UFV, 1997. 119 p.
(3 exemplares)
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FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto
Alegre: ARTMED, 2004. 323 p. (3 exemplares)
MACHADO, J. C. Tratamento de sementes no controle de doenças. Lavras
(MG): UFLA, 2000. 138 p. (3 exemplares)
MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba
(SP): FEALQ, 2005. 495 p. (3 exemplares)

8º PERÍODO

DISCIPLINA: Agroecologia
I – Ementa
Bases históricas e filosóficas da agricultura tradicional e alternativa. Poluição e
ecotoxicologia de defensivos. Protocolos de conservação e monitoramento
ambiental (APA’s, EIA e RIMA). Conservação do meio ambiente. Técnicas de
manejo ecológico do solo, das plantas, dos insetos e microorganismos. A
agricultura orgânica: conceito, evolução e tendências mercadológicas. Agricultura
biodinâmica. Permacultura. Agrossilvicultura. Desenvolvimento sustentável de
comunidades rurais.
II – Bibliografia
a) Básica
AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma
agricultura

orgânica

sustentável.

Brasília,

DF:

EMBRAPA,

informações

tecnológicas, 2005, 507p. (5 exemplares)
FUKUOCA, M. Agricultura Natural: teoria e prática da filosofia verde. São Paulo,
Nobel, 1995, 300p. Scipione, 1994. 3ex. 76p. (6 exemplares)
PRIMAVESI, A.. Manejo ecológico do solo: A agricultura em regiões tropicais. 9.
ed. São Paulo: Livraria Nobel, 1986. 549 p. (6 exemplares)

b) Complementar
ABREU, L.S. Impactos Sociais e Ambientais na Agricultura. Brasília.
EMBRAPA: SPI, 1994. 149 p. (3 exemplares)
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BONILLA, J. A. Fundamentos da Agricultura Ecológica: sobrevivência e
qualidade de vida. São Paulo, Nobel, 1992, 260 p. (3 exemplares)
DAROLT, M. Alimentos orgânicos: um guia para o consumidor consciente.
Londrina (PR): IAPAR, 2007. 36p. (3 exemplares)
EHLERS, E. Agricultura Sustentável: origens e perspectivas de um novo
paradigma. Guaiba (RS): Agropecuária, 1999 2.ed. 175p. (3 exemplares)
PRIMAVESI, A. Agroecologia, Ecosfera, Tecnosfera e Agricultura. São Paulo,
Nobel, 1997, 199 p. (3 exemplares)

DISCIPLINA: Bovinocultura
I – Ementa
Panorama dos setores da carne e do leite no mundo e no Brasil, perspectivas,
dificuldades. Bovinocultura de corte e de leite: índices zootécnicos, implantação de
projetos, as fases da criação, manejo de categorias, sistemas de produção,
sanidade do rebanho, instalações.
II – Bibliografia
a) Básica
SANTOS, F. A. P.; MOURA, J. C. de; FARIA, V. P. de. Requisitos de Qualidade na
Bovinocultura Leiteira. In: Anais do 6 simpósio sobre Bovinocultura Leiteira.
Piracicaba (SP): FEALQ, 2008. 367 p (8 exemplares)
AUAD, A. M. Manual de Bovinocultura de leite. Brasília (DF): LK, 2012. 607 p (5
exemplares)
LOPES, M. A. Informática Aplicada a Bovinocultura. Jaboticabal (SP): FUNEP,
1997. 82p (5 exemplares)

b) Complementar
EMBRAPA. Trabalhador na Bovinocultura de leite: Manual técnico. Belo
Horizonte (MG): SENAR – AR – MG/EMBRAPA – CNPGL, 1997. 271 p. (4
exemplares)
AGUIAR, A. P. A.; ANDRADE, F. A.; PRADO, G. F. Atualização em
Bovinocultura de Corte. Uberaba (MG): FAZU, 1998 (3 exemplares)
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OLIVEIRA, R. L.; BARBOSA, M. A. Bovinocultura de Corte: desafios e
tecnologias. Salvador (BA): EDUFBA, 2007. 507 p. (3 exemplares)
SILVA, J. C. P. M. da; OLIVEIRA, A. S. de; VELOSO, C. M. Manejo e
administração em Bovinocultura Leiteira. Viçosa (MG): Ed. dos autores, 2009.
482 p. (5 exemplares)
NEIVA, R. S. Produção de bovinos leiteiros. Lavras (MG): UFLA, 1998. 534p. (6
exemplares)

DISCIPLINA: Fruticultura
I – Ementa
Introdução. Importância econômica, social e ambiental da fruticultura. Clima e
Solo. Botânica e Biologia. Variedades. Propagação e Formação do Pomar. Tratos
Culturais. Pragas e Doenças; Colheita e Embalagem; Armazenamento e
Comercialização e Custos de produção das culturas: laranja, abacaxi, maracujá,
mamão, manga e goiaba.
II – Bibliografia
a) Básica
KOLLER, O. C. Citricultura: 1. Laranja: tecnologia de produção, pós-colheita,
industrialização e comercialização. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2006. 396p.
(7 exemplares)
SOUSA, J. S. I. de. Poda das plantas frutíferas: o guia indispensável para o
cultivo de frutas. São Paulo: Nobel, 2005. 191p. (5 exemplares)
MANICA, I. Fruticultura tropical 2: manga. São Paulo: Nobel, 1981. 135p. (5
exemplares)

b) Complementar
TOKUNAGA, T. Mudas frutíferas: instruções de plantio e cuidados pósplantio. Campinas: CATI, 1997. 15p. (3 exemplares)
ZAMBOLIM, L. Manejo integrado: fruteiras tropicais. Viçosa: UFV, 2002. 676p (3
exemplares)
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SANTOS

FILHO,

H.

P. Citros:

o

produtor

pergunta,

a

EMBRAPA

responde. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 221p. (5 exemplares)
MANICA, I. Mamão: tecnologia de produção, pós-colheita, exportação e
mercados. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2006. 361p. (3 exemplares)
SALIM, S. Tratado de fruticultura. Piracicaba: FEALQ, 1998. 760p. (3exemplares)

DISCIPLINA: Gestão de Bacias Hidrográficas
I – Ementa
Conceituação de bacias hidrográficas, caracterização da bacia hidrográfica.
Bacias hidrográficas e os sistemas econômicos e sociais. Bacias hidrográficas
superficiais e subterrâneas. Sistemas de regulação, estrutura, funcionamento.
Problemas ambientais de gestão de bacias hidrográficas.
II – Bibliografia
a) Básica
VALVERDE, S. R. Elementos de gestão ambiental empresarial. Viçosa – MG:
UFV, 2008. 127p. (5 exemplares)
MACEDO, J. A. B. Águas e Águas. São Paulo – SP: Varela, 2001. 505p. (6
exemplares).
BRANCO, S. M. Poluição, proteção e usos múltiplos de represas. São Paulo:
Edgard Blucher, 1997. 185p. (5 exemplares).

b) Complementar
PAIVA, J.B.D.; CHAUDHRY, F.H.; REIS, L.F.R. Monitoramento de bacias
hidrográficas e processamento de dados. São Carlos. 2004. 299p. (3
exemplares)
EPAGRI. Manual de uso, manejo e conservação do solo e da água.
Florianopolis. 1994. 384p. (03 exemplares).
PRUSKI, F. F. (Ed.). Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o
controle da erosão hídrica. Viçosa (MG): Editora UFV, 2006. 240p. (03
exemplares).
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e aplicação. Porto Alegre, 2002. 943p. (3
exemplares)
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VALENTE, O. F. Conservação de nascentes: Hidrologia e manejo de bacias
hidrográficas de cabeceiras. Viçosa - MG, 2005, 210p. (3 exemplares)

DISCIPLINA: Produção Vegetal II
I – Ementa
Origem, histórico e evolução; aspectos morfológicos e fisiológicos; distribuição
geográfica, importância socioeconômica e ambiental, qualidade dos produtos e
subprodutos; práticas de conservação e preparo do solo; sistemas de plantio;
cultivares; controle de plantas daninhas, pragas e doenças; técnicas para o cultivo
sustentável, nutrição e adubação; operações de colheita e transporte da cana-deaçúcar, café e algodão.
II – Bibliografia
a) Básica
SANTIAGO, R.; FERNANDES, A. L. T.; FERNANDES, D. R. Irrigação na cultura
do Café. 2 ed. Belo Horizonte: O leitor, 2008. 474p. (6 exemplar(es) na biblioteca)
O Novo ciclo da Cana: estudos sobre a competitividade do sistema agroindustrial
da cana-de-açúcar e prospecção de novos empreendimentos. Brasília, DF: IEL,
2005. 337. (6 exemplar(es) na biblioteca)
PAYNE, J. H. Operações Unitárias na produção de açúcar de cana. São Paulo,
SP: Nobel, 1989. 245p. (5 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
BELTRÃO, N. E. de M. Controle de plantas daninhas na cultura do algodoeiro.
Campina Grande, PB: EMBRAPA-CNPA, 1994. 154p (3 exemplar(es) na biblioteca)
Cultura do algodoeiro. Piracicaba, SP: POTAFOS, 1999. 286p. (3 exemplar(es)
na biblioteca)
MATIELLO, J. B. O Café: do cultivo ao consumo. São Paulo: Globo, 1991. 320p. (3
exemplar(es) na biblioteca)
ZAMBOLIM. L. O Estado da arte de tecnologias na produção de café. Viçosa,
MG: UFV, 2007. 568p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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RIPOLI, T. C. C. Plantio da cana-de-açúcar: estado da arte. 2 ed. Piracicaba, SP:
T.C.C. Ripoli, 2007. 198p. (3 exemplar(es) na biblioteca)

DISCIPLINA: Projeto Experimental
I – Ementa
Princípios de experimentação agrícola. Delineamentos experimentais. Técnicas
experimentais e ensaios nas diversas áreas da Agronomia. Elaboração de projetos
de pesquisa. Organização, condução, coleta de dados e análise estatística de
dados experimentais.
II – Bibliografia
a) Básica
VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): CAMPUS,
1983. 284 p., il.. (05 exemplar(es) na biblioteca)
SILVA, N. N. Amostragem probabilística: um curso introdutório. São Paulo:
Edusp, 2001. 120 p.. (05 exemplar(es) na biblioteca)
BUSSAB, W. de O. Estatística básica. 6. ed.. rev. atual.. São Paulo (SP): Saraiva,
2010. 540 p., il. (05 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
FONSECA, J. S. Curso de Estatística. 6ed. São Paulo (SP). Atlas, 1996. 318p. (3
exemplares)
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3 ed. Rio de Janeiro (RJ): IBGE, 1993.
61p. (3 exemplares)
LEAL, J. Tabelas estatísticas obtidas por computador. Curitiba: UFPR, 1995. (6
exemplares)
SAMPAIO,

I.B.M. Estatística

aplicada

a

experimentação

animal.

Belo

Horizonte: Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e
Zootecnia, 1998. (6 exemplares)
VIEIRA, S. Estatística experimental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. (3
exemplares)
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9º PERÍODO

DISCIPLINA: Armazenamento de Grãos
I – Ementa
Importância estratégica da armazenagem de grãos. Fatores que influenciam a
qualidade dos grãos armazenados. Secagem de grãos. Secadores. Aeração.
Pragas de grãos armazenados e formas de controle. Deterioração fúngica.
Dimensionamento de uma unidade armazenadora. Prevenção de acidentes.
II – Bibliografia
a) Básica
PARTELLA, J. A. Colheita de grãos mecanizada: implementos, manutenção e
regulagem. Viçosa, (MG), Aprenda Fácil: 2000. 190 p. (6 exemplar(es) na
biblioteca)
PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Campinas, S.P., I.C.E.A.:
1986. (5 exemplar(es) na biblioteca)
SOUSA E SILVA, J. d. Colheita, secagem e armazenagem de café. Viçosa,
(MG), Aprenda Fácil: 1999. 146 p. (6 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
ATHIÉ, I. Insetos de grãos armazenados: aspectos biológicos e identificação.
2 ed. São Paulo (SP), Varela: 2002. (3 exemplar(es) na biblioteca)
CHITARRA, M. I. F. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio.
Lavras, M.G., ESAL; FAEPE: 1990. (6 exemplar(es) na biblioteca)
CEREDA, M. P.; SANCHES, L. Manual de armazenamento e embalagem:
produtos agropecuários.Botucatu, SP. PEPAF: 1983. 194 p. (4 exemplares)
SALIBA, T. M. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do
trabalhador. 2. ed. São Paulo, LTR: 2003. (3 exemplar(es) na biblioteca).
WEBER, E. A. Armazenagem agrícola. Guaíba, (RS), Agropecuária: 2001. 393 p.
(4 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Extensão Rural
I – Ementa
Introdução à sociologia rural, direitos humanos, formação para a cidadania e os
movimentos sociais no campo brasileiro. Histórico, fundamentos e objetivos da
extensão rural. Agricultura Familiar. Modelo brasileiro de assistência técnica e
extensão rural. Comunicação rural. Planejamento e metodologia em extensão rural.
Planejamento, execução e avaliação de projetos e programas de extensão rural.
Organização Rural: Cooperativismo e Associativismo.
II – Bibliografia
a) Básica
ALMEIDA, J. A. Pesquisa em extensão rural: um manual de metodologia.
Brasília: ABEAS/MEC, 1989. 182 p. (6 exemplares)
Administração, moderna de empresas e cooperativas. São Paulo: Atlas, 1975. 379
p.. (The Cooperativismo of the USA). (9 exemplares).
BATALHA, M. O. Gestão agroindustrial: GEPAI. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2001.
690 p. (5 exemplares)

b) Complementar
ABREU, L.S. Impactos sociais e ambientais na agricultura: uma abordagem
histórica de um estudo de caso. Brasilia, DF: EMBRAPA-SPI, 1994. 149 p. (3
exemplares)
BARROS, E. de V. Princípios de ciências sociais para a extensão rural. Vicosa,
M.G.: U.F.V., 1994. 715 p.. (3 exemplares)
Associativismo. Brasília, DF: Organização das Cooperativas Brasileiras, 1996. 35 p
.: il.. (3 exemplares).
BICCA, E.F., Extensão rural: da pesquisa ao campo. Guaíba, R.S.: Agropecuária,
1992. 183 p. (3 exemplares)
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.
EMATER-MG: Minas faz história. Belo Horizonte (MG): EMATER-MG, 2006. 126 p.
(3 exemplares)
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DISCIPLINA: Geoprocessamento e Georreferenciamento
I – Ementa
Conceituação. Cartografia e Geodésia. Sistema de Posicionamento Global.
Sistemas sensores. Processamento digital de imagens. Estrutura de dados.
Interpretação de imagens. Estrutura de SIG. Georreferenciamento de imóveis
rurais.
II – Bibliografia
a) Básica
MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e metodologias de
aplicação. 2 ed. Viçosa-MG: UFV, 2003. 307 p. (3 exemplares.)
MENESES, P.R.; MADEIRA NETTO, J.S. Sensoriamento remoto: reflectância
dos alvos naturais.

Brasilia: Universidade de Brasilia; Planaltina: Embrapa

Cerrados, 2001. 262 p. (3 exemplares.)
NOVO, E. M. L. M. Sensoriamento Remoto. São Paulo: Edgard Blucher. 1995; (3
ex.)

b) Complementar
GARCIA, G. J.; PIEDADE, G. C. R. Topografia Aplicada as ciências
agrárias. São Paulo: Nobel, 1978. 256 p. (3 exemplares)
DUARTE. P. A. Fundamentos de Cartografia. Florianópolis: Editora da UFSC,
1994. 148 p. (3 exemplares)
NOGUEIRA. R. E. Cartografia: Representação, comunicação e visualização de
dados espaciais. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008 (3 exemplares)
LOCH,

C. Monitoramento

global

integrado

de

propriedades

rurais. Florianópolis: Editora da UFSC, 1990. (4 exemplares)
CASACA. J. M. Topografia geral. Rio de Janeiro: LTC, 2007. (3 exemplares)
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DISCIPLINA: Gestão Estratégica de Marketing e Vendas
I – Ementa
Conceitos

fundamentais

do

marketing.

Segmentação

do

mercado

e

posicionamento do produto. Decisão de produto e marca. Decisão de canais de
distribuição. Comunicação com o mercado. A interação de marketing e vendas. Os
processos de marketing na gestão de vendas: o composto de marketing mix. O
contexto de varejo e serviços.
II – Bibliografia
a) Básica
KOTLER, P. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2006. 750 p. (5 exs.)
BRUNI, A. L. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na
calculadora HP 12C e excel. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (6 exs.)
MARION, J. C. Contabilidade rural: contabilidade agrícola, contabilidade da
pecuária, imposto de renda pessoa jurídica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 238
p.(6 exs.)

b) Complementar
OGDEN, J.R. Comunicação integrada de marketing: modelo prático para um
plano criativo e inovador. São Paulo (SP), Prentice Hall: 2006. 144 p. (3
exemplar(es) na biblioteca)
PERREAULT JÚNIOR, W.D. Princípios de Marketing. . 13. e. Rio de Janeiro,
LTC: 2002. (4 exemplar(es) na biblioteca)
KOTLER, P. Introdução ão marketing. . 4. ed. Rio de Janeiro, LTC: 2000. 371 p.
(4 exemplar(es) na biblioteca)
COBRA, M. Administração de vendas. . 4. ed. São Paulo, Atlas: 1994. 492 p. (5
exemplar(es) na biblioteca)
MICHAELSON,

G.A. Sun

Tzu:

estratégias

de

marketing:

12

princípios

fundamentais para vencer a guerra por clientes. São Paulo (SP), M. Books do
Brasil: 2005. 213 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Produção Vegetal III
I – Ementa
Origem, histórico e evolução, aspectos morfológicos e fisiológicos, distribuição
geográfica, importância socioeconômica e ambiental, produtos e subprodutos,
práticas de conservação e preparo do solo, sistemas de semeadura, cultivares,
produção de sementes, controle de plantas daninhas, e fitossanitário, técnicas para
o cultivo sustentável, nutrição e adubação, operações de pré-colheita, transporte,
secagem, armazenagem e classificação das cultivares de soja, feijão, culturas de
inverno e adubação verde.
II – Bibliografia
a) Básica
SIMPÓSIO SOBRE CULTURA DA SOJA NOS CERRADOS 1992: UBERABA
ARANTES, N. E. Cultura da soja nos cerrados; Anais do Simpósio Sobre Cultura
da soja nos cerrados. Piracicaba, S.P., POTAFOS: 1993. (7 exemplar(es) na
biblioteca)
LEMES,

Ernane;

Castro,

Leonardo;

Assis,

Rafael. Doenças

da

soja:

melhoramento genético e técnicas de manejo. Campinas (SP): Millennium,
2015. 363 p.. il (05 exemplares)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Tecnologia de
produção de soja na Região Central do Brasil. . 2006.-. Londrina (PR).
EMBRAPA Agropecuária Oeste, 2005. 220 p.., il ( 05 exemplares.

b) Complementar
GALLO, D. Entomologia agrícola. Piracicaba (SP), FEALQ: 2002. 920 p. (11
exemplar(es) na biblioteca)
FANCELLI, A. Feijão irrigado: estratégias básicas de manejo. Piracicaba, (SP),
Publique: 1999. (3 exemplar(es) na biblioteca)
ARANTES, NE. Cultura da soja nos cerrados; Anais do Simpósio Sobre Cultura
da soja nos cerrados. Piracicaba, S.P., POTAFOS: 1993. (7 exemplar(es) na
biblioteca)
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GAZZONI, D. L. Manejo de Pragas da Soja, Uma abordagem histórica. Londrina
(PR). EMBRAPA. CNPQ, 1994. 72 p. (03 exemplares)
GAZZIERO, D. L. P.; ADEGAS, F. S., VOLL, E. Indicação para o uso de
glyphosate em soja transgênica. Londrina (PR): EMBRAPA SOJA, 2007. 3 p.
(03 exemplares)

DISCIPLINA: Suinocultura e Avicultura
I – Ementa
Noções gerais de Avicultura e Suinocultura, fornecendo base para instalações,
manejo de criação e manejo sanitário.
II – Bibliografia
a) Básica
ANAIS DE CONFERÊNCIA APINCO. Ciência e Tecnologias avícolas. Campinas:
FACTA, 1999.2v. (6 exemplar(es) na biblioteca)
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ZOOTECNIA. Suinocultura. Piracicaba (SP), FEALQ: 1990. (7 exemplar(es) na
biblioteca)
MACARI, M. et al. Produção de Frangos de corte. Campinas: FACTA, 2014. 565
p. (5 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
ENGLERT, SI. Avicultura: tudo sobre raças, manejo e nutrição. 7 ed., Guaiba,
RS, Agropecuária: 1998. 238 p. (3 exemplar (es) na biblioteca)
MICHELAN, T. Curso: manejo de frangos de corte. Campinas, FACTA: [s.d.]. (3
exemplar(es) na biblioteca)
OLIVEIRA, CG de. Instalações e manejos para suinocultura empresarial. São
Paulo, Icone: c1997. 96 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
REGAZZINI, PS. Suinocultura: como planejar sua criação. Jaboticabal, (SP),
FUNEP: 1996. 44 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
SOBESTIANSKY, J. Suinocultura intensiva: produção, manejo e saúde do
rebanho. Brasilia, DF, EMBRAPA-SPI: 1998. 388 p. (4 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Tecnologia de Produtos Agrícolas
I – Ementa
Alimentos e nutrição humana. Contaminação microbiana e química de
alimentos. Noções sobre processamento e conserva do leite, carnes, frutas,
legumes e verduras. Processos de industrialização da cana-de-açúcar.
II – Bibliografia
a) Básica
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Ed Atheneu, 2000, 652p.
(5 exemplares)
FERNANDES, A. C. Cálculos na agroindústria da cana-de-açúcar. 2 edição.
Piracicaba (SP): STAB, 2003. 240p. (6 exemplares).
PAYNE, J. H. Operações unitárias na produção de açúcar de cana. São Paulo
(SP): Nobel, 1989. 245p. (5 exemplares)

b) Complementar
BLACKADDER, D. A. Manual de operações unitárias: destilação de sistemas
binários, extração de solvente, absorção de gases, sistemas de múltiplos
componentes, trocadores de calor, secagem, evaporadores, filtragem. [São
Paulo (SP)]: Hemus, 2004. 276p. (3 exemplares).
BOBBIO, P. A. Química do processamento de alimentos. 2. ed. rev. amp.. São
Paulo: Varela, 1995. 151p. (4 exemplares).
CALDAS, C. Teoria básica das análises sucroalcooleiras. Maceió (AL): Central
Analítica, 2005. 171p. (3 exemplares).
CANÉCHIO FILHO, V. Tecnologia agrícola. Indústrias rurais. Campinas: Instituto
Campineiro de Ensino Agrícola, 2a edição, 1973, 323p. (3 exemplares).
OLIVEIRA, A. J. Leite: obtenção e qualidade do produto fluido e derivados.
Piracicaba, S.P.: FEALQ, 1996. 80p. (4 exemplares).
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DISCIPLINA: Trabalho de conclusão de Curso
I – Ementa
Organização, apresentação e utilização de recursos didáticos em Congressos,
seminários, reuniões, artigos e levantamentos bibliográficos para publicações.
Critérios de avaliação. Elaboração de monografia e apresentação oral como
trabalho de conclusão de curso.
II – Bibliografia
a) Básica
MARTINS, G. de A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de
conclusão de curso. São Paulo (SP): Atlas, 2000. 108p. (07 exemplares).
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 edição. São Paulo - SP: Atlas,
2002.175p. (5 exemplares).
BASTOS, C. L. Aprendendo a aprender: Introdução a metodologia científica.
15 edição. Petrópolis: Vozes, 2001. 104p.

b) Complementar
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 3 ed. São Paulo (SP):
MacGraw-Hill, 1983. 249 p. (03 exemplares).
ECO, H., Como se faz uma Tese. 15 ed. São Paulo (SP): Perspectiva, 2000. 170p.
(03 exemplares).
FRANCA, J. L. Manual para normalização de publicações técnico científicas.
Belo-Horizonte: UFMG, 2003, 230p. (4 exemplares).
SILVA, A. M. et al. Guia para normalização de trabalhos técnico-científicos:
projetos de pesquisa, monografias, dissertações e teses. Uberlândia (MG):
Edufu, 2003, 148p., (03 exemplares).
Universidade Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas. Teses, dissertações,
monografias e trabalhos acadêmicos. Curitiba: UFPR, 2002. 42 p. il.. (Normas
para Apresentação de Documentos Científicos, n. 2). (03 exemplares).

145

DISCIPLINAS OPTATIVAS

DISCIPLINA: Gestão Ambiental
I – Ementa
Problemas ambientais resultantes da atividade antrópica. Formas de poluição.
Poluição e descontaminação de águas. Contaminação ambiental por metais
pesados. Protocolos de conservação e monitoramento ambiental (APA’s, EIA e
RIMA). Conservação do meio ambiente. Noções de Direito Ambiental. Avaliação e
perícia.
II – Bibliografia
a) Básica
MILLER JR., G.T.

Ciência ambiental. São Paulo: Cogage Learning, 2007. (6

exemplar(es) na biblioteca)
MINISTÉRIO

DO

MEIO

AMBIENTE

E

DA

AMAZÔNIA. Educação

ambiental. Brasília: IBAMA, 1993. (5 exemplar(es) na biblioteca)
VALVERDE, S.R. Elementos de gestão ambiental empresarial. Viçosa: UFV,
2008. 127 p. (5 exemplar(es) na biblioteca)

b) Complementar
GEBLER, L.; PALHARES, J.C.P. Gestão ambiental na agropecuária. Brasília:
Embrapa Informação Tecnológica, 2007. 310 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
MALAVOLTA,

E. Fertilizantes

e

seu

impacto

ambiental. São

Paulo:

Produquímica, 1994. (3 exemplar(es) na biblioteca)
PHILIPPI JUNIOR, A. ROMÉRO, M.A., BRUNA, G.C. Curso de Gestão. Barueri:
Manole, 2004. (3 exemplar(es) na biblioteca)
PRIMAVESI, A. M. Agricultura Sustentável. São Paulo: Nobel, 1992. 142 p. (03
exemplares)
SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São
Paulo: Oficina de Textos, 2008. 495 p. (3 exemplar(es) na biblioteca)
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DISCIPLINA: Plantas Oleaginosas
I – Ementa
Culturas: Mamona, amendoim, girassol e pinhão-manso: Origem, Histórico,
importância econômica social e ambiental; Botânica: Classificação, descrição da
planta e cultivares; Clima e solo; Preparo do solo, adubação e calagem;
Propagação, semeadura; Tratos culturais; Tratamentos Fitossanitários; Colheita;
Armazenamento; Produção de Biodiesel.
II – Bibliografia
a) Básica
RODRIGUES, F. A. Cultura da mamona. Belo Horizonte: EMATER-MG, 2000. 18
p.
Agronegócio da mamona no Brasil. Brasília (DF): EMBRAPA Informação
Tecnológica, 2001. 350 p.
CAVASIN, J. C. P. Cultura do girassol. Guaíba, (RS): Agropecuária, 2001. 69 p.
Agronegócio de plantas oleaginosas: matérias-primas para o biodíesel.
Piracicaba (SP): ESALQ/USP/LPV, 2006. 254 p.

b) Complementar
SILVA, J. F. de A. F. da. Amendoim BR 1: cultivo intercalar no Marajó. Belém,
(PA): Embrapa Amazônia Oriental, 2004. 2p. (Comunicado técnico; nº. 127).
RESENDE, P. Cultivo e processamento de girassol. Viçosa, (MG): CPT, 2000. 1
fita de vídeo.
CRUZ, P. J. Comportamento de cultivares de mamona de porte alto na
microrregião piemonte da Diamantina, Estado da Bahia. Salvador: EPABA,
1985. 9 p.

DISCIPLINA: Agricultura de Precisão
I – Ementa
Conceitos básicos da agricultura de precisão. Sistemas de posicionamento
global. Eletrônica embarcada nos equipamentos agrícolas. Sensoriamento direto e
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remoto. Monitoramento e mapeamento da produtividade de culturas. Variabilidade
e geoestatística. Sistemas para coleta de dados e mapeamento. Sistemas para
aplicação localizada de adubos, corretivos e defensivos. Piloto automático e
aplicação em faixas.

II - Bibliografia
a) Básica
BALASTREIRE, L. A. O estado da arte da agricultura de precisão no Brasil.
Piracicaba(SP): Artsgraph, 2000. 223 p. (5 ex)
INAMASU, R. Y.; NAIME, J. M.; RESENDE, A. V.; BASSOI, L. H.; BERNARDI, A.
C.

C. Agricultura

de

Precisão: um

novo

olhar.

São

Carlos:

Embrapa

Instrumentação, 2011. 334 p. (7 ex)
MOLIN, J. P.; AMARAL, L. R.; COLAÇO, A. F. Agricultura de Precisão. São
Paulo (SP): Oficina de Textos, 2015. 238 p. (5 ex)

b) Complementar
Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola 27 : 1998 : Poços de Caldas
Título: Mecanização e agricultura de precisão. Lavras (MG): UFLA/SBEA, 1998.
231 p. (2 ex)
Fieldstar : agricultura de Precisão. MasseyFergunson. Imprenta: S.l.: AGCO,
2002. 15 p. - FOLHETO (5ex)
LAMPARELLI, R A. C; ROCHA, J.V. e BORGHI, E. Geoprocessamento e
agricultura de precisão: fundamentos e aplicações . Guaiba, (RS): Agropecuaria,
2001 118 p. (1 ex)
MOLIN,

J.P. Agricultura

de

precisão:

o

gerenciamento

da

variabilidade. Piracicaba (SP): Fundação Biblioteca Nacional, 2001. 83 p. (6 ex)
MOLIN, J. P. Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão. (2006):São
Pedro, SP). Anais do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão 2006.
Piracicaba (SP):CD-ROM. (1 ex)
MOLIN,

J.

P. Congresso

Brasileiro

de

Agricultura

de

Precisão. (2008):Piracicaba, SP. Anais do Congresso Brasileiro de Agricultura de
Precisão 2008. Piracicaba (SP):CD-ROM. (1 ex)
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MOLIN, J. P. Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão.(2010):Ribeirão
Preto, SP. Anais do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão 2010.
Piracicaba (SP):CD-ROM. (1 ex)

DISCIPLINA: Controle biológico de Pragas Agrícolas
I – Ementa
Histórico do controle biológico. Controle biológico das principais pragas das
grandes culturas (grãos), pastagens, floricultura e fruticultura. Tipos de controle
biológico. O controle biológico como uma atividade empresarial. Principais
programas de controle biológico no Brasil. O futuro do controle biológico no Brasil e
no mundo.

II - Bibliografia
a) Básica
BUENO, V.H.P. Controle biológico de pragas: Produção massal e controle de
qualidade. 2.ed. Lavras (MG): UFLA, 2009. 429p. (6 exemplares)
FUKUOKA, M. Agricultura natural – teoria e prática da filosofia verde. São
Paulo: Nobel, 1995. 300 p.(6 exemplares)
GALLO, D.; NAKANO, O.; WIENDEL, F.M.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO,
R.P.L; BATISTA, G.C.de; BERTI FILHO, E.; PARA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES,
S.B.; VENDRAMIN, J.D. Entomologia agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres,
2002. 920 p. (11 exemplares)

b) Complementar
BONILLA,

J.A. Fundamentos

da

agricultura

ecológica:

sobrevivência

e

qualidade de vida. São Paulo: Nobel, 1992. 260p. (3 exemplares)
ALVES, S.B. (Ed.). Controle microbiano de insetos. 2.ed., Piracicaba: FEALQ.
1998. 1163p. (3 exemplares)
van LENTEREN, J. C. Quality Control and Production of Biological Control
Agents: Theory and Testing Procedures. 2003. 327p. (3 exemplares)
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PARRA, J. R.; BOTELHO, P. S. M.; CORRÊA-FERREIRA, S.; BENTO, J. M.
S. Controle Biológico no Brasil: Parasitóides e Predadores, São Paulo: Manole,
2002, 635 p. (3exemplares)
PINTO, A. de S. Controle de pragas da cana-de-açúcar. Sertãozinho: Biocontrol,
2006, 64p. (Boletim Técnico Biocontrol, n.1). (4 exemplares)

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
I – Ementa
Conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo:
identidade, cultura e educação. Desenvolvimento das línguas de sinais e a Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura linguística da LIBRAS
e sua gramática.

II - Bibliografia
a) Básica
ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados.
Editora Revinter, 2000.
FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.
________. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias,
S.M.S. (org.) Surdez: Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR, 1995, p.
22-23.

b) Complementar:
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: MEC, 2005
CÁRNIO, M. S. Conceitos e compreensão de leitura e escrita no contexto da
educação especial. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 1995.
FARIAS, C. V. e S.. Atos de Fala: O pedido em língua brasileira de sinais.
Dissertação de Mestrado em Linguística. Rio de Janeiro. UFRJ, 1995.
FELIPE, T. A. O Signo Gestual-Visual e sua Estrutura Frasal na Língua dos
Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros. Dissertação de Mestrado, UFPE, PE,
1988.
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SKLIAR, C. A. Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor:
Mediação, 1998.
2.1.6 - Estágio Supervisionado
O Estágio Supervisionado em

Agronomia é componente curricular

obrigatório, com carga horária prevista na estrutura curricular de 180 h, podendo
ser executado a partir do 6º período do curso.

Objetivos:
I.

Proporcionar condições para otimizar a formação prática profissional do
estudante através de sua participação em situações reais de vida e de
trabalho e estando de acordo com as especificidades determinadas no
Projeto Pedagógico de cada curso.

II.

Relacionar as atividades de estágio com as áreas de conhecimento do curso
em questão a fim de proporcionar uma formação integral de excelência no
graduando.

Anexo I - Regulamento de Estágio Supervisionado
2.1.7 Trabalho de Conclusão de Curso
Ementa: Organização, apresentação e utilização de recursos didáticos em
Congressos, seminários, reuniões, artigos e levantamentos bibliográficos para
publicações. Critérios de avaliação. Elaboração de monografia e apresentação oral
como trabalho de conclusão de curso.

Bibliografia

a) Básica
MARTINS, G. de A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de
conclusão de curso. São Paulo (SP): Atlas, 2000. 108 p. (07 exemplares).
FRANCA, J. L., Manual para normatização de publicações técnico científicas.
Belo-Horizonte: UFMG, 2003, 230 p. (4 ex).
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SILVA, A. M. et al. Guia para normatização de trabalhos técnico-científicos:
projetos de pesquisa, monografias, dissertações e teses. Uberlândia (MG): Edufu,
2003, 148 p., (03 ex).
ECO, H., Como se faz uma Tese. 15 ed. São Paulo (SP): Perspectiva, 2000. 170
p. (03 ex).

b) Complementar
SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. 9 ed. São Paulo (SP): Martins
Fontes, 1999, 412 p., (02 exs).
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. rev. São Paulo (SP):
Cortez, 2004, 335 p. (02 exs)
PAULINELLI, S. M. R. (Org.). Manual técnico para elaboração e normatização
de trabalhos acadêmicos da FAZU. 5. ed. Uberaba: FAZU. 2008. 94 p. Disponível
em: <http://www.fazu.br/Imagens/setores/8/documentos/manual_tcc_02-2009.pdf>.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 3 ed. São Paulo (SP):
MacGraw-Hill, 1983. 249 p. (03 exs).
Universidade Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas. Teses, dissertações,
monografias e trabalhos acadêmicos. Curitiba: UFPR, 2002. 42 p. il.. (Normas
para Apresentação de Documentos Científicos, n. 2)). (03 exs).

Anexo II - Regulamento de TCC
2.1.8 Atividades Complementares
Previstas nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, as Atividades
Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento,
por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive
aquelas adquiridas fora do ambiente escolar, a exemplo, da prática de estudos e
atividades

independentes,

transversais,

opcionais,

de

interdisciplinaridade,

especialmente nas relações com o “mundo” do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade.
Trata-se,

portanto,

de

componentes

curriculares

enriquecedores

e

implementadores do próprio perfil do formando, sem se confundirem com as
atividades do estágio supervisionado.
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As DCN estabelecem que o projeto pedagógico do Curso de Graduação em
Agronomia deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de
Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos a
ser adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes,
presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação
científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados
em outras áreas afins.
As Atividades Complementares devem estar vinculadas aos objetivos do
Curso e ao perfil do egresso, possibilitando ao aluno aprofundamento técnico e
interdisciplinar. A participação do aluno em determinada atividade complementar
se dá de forma voluntária, de acordo com o interesse e disponibilidade, guardando
a obrigatoriedade de se cumprir, ao longo da graduação, toda a carga horária
prevista para as atividades complementares.
São considerados temas relevantes nas Atividades Complementares:
Sociodiversidade: Multiculturalismo e Inclusão; Exclusão e minorias; Direitos
humanos; Mapas sócio e geopolítico; Globalização; Políticas públicas: Educação,
Habitação, Saneamento, Saúde e Segurança; Redes sociais e responsabilidade:
setor público, privado, (terceiro setor); Relações interpessoais (respeitar, cuidar,
considerar e conviver); Cidadania; Violência; Terrorismo.
Neste contexto, constituem objetivos gerais das Atividades Complementares
na formação dos alunos da FAZU:
I. Possibilitar autonomia do discente na gestão das atividades de seu
interesse, coerentes com o perfil do egresso proposto;
II. Flexibilizar e prolongar a sequência curricular através de atividades
pertinentes a formação do perfil do egresso;
III.Possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes
e indispensáveis ao seu futuro profissional;
IV.

Aproximar

a

realidade

acadêmica

ao

mundo

de

trabalho,

estabelecendo ao longo do curso a integração entre as diversas
peculiaridades;
V. Incentivar as atividades específicas dos diferentes cursos de graduação,
articulando-as com as políticas e prioridades institucionais;
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VI.

Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e

culturais;
VII. Incentivar a participação dos alunos em projetos de iniciação cientifica;
VIII. Desenvolver a mentalidade crítica e reflexiva diante das diferentes
Atividades Complementares;
IX.

Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de projetos

interdisciplinares coerentes com a formação do discente.
Anexo III - Regulamento de Atividades Complementares

2.1.9 - Práticas Pedagógicas Inovadoras
A FAZU entende o ambiente em que atua como um cenário de constante
mudança em relação às variáveis que impactam direta e indiretamente em seu foco
estratégico. Neste contexto, considerando um de seus valores (Inovação), a FAZU
disponibiliza, para seus docentes e discentes, uma ferramenta de Tecnologia da
Informação que, entre outras facilidades:
I.

Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes
sejam disponibilizadas com antecedência, via professor on-line, de forma a
otimizar os encontros entre docentes e discentes;

II.

Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos
durante todo o curso, podendo ser revistas a qualquer momento;

III.

Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como
artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão;

IV.

Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem;

V.

Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as
atividades programadas e executadas;

VI.

Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento;

VII.

Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos
docentes.
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3 - Corpo Docente e Pessoal Técnico-Administrativo
3.1 - Política de Contratação
A contratação de docentes para a para o Curso de Agronomia é feita
observando-se os seguintes aspectos:
I. Formação Acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do
curso;
II. Experiência Profissional compatível que, aliada à formação acadêmica,
possa contribuir para a formação do egresso com o perfil específico
definido no PPC, nas DCN e no Projeto Político Institucional.

Conforme PPC do Curso considera-se a atuação dos docentes nas
seguintes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a orientação aos
alunos na obtenção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais:
I. Aula Teórica e Prática;
II. Orientação de Estágio Supervisionado;
III. Orientação de TCC;
IV. Orientação de Atividades de Extensão;
V. Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica;
VI. Participação nas Atividades Complementares.

Durante sua atuação como docente, nas avaliações de curso e institucional,
observa-se o comprometimento com o PPC e com as políticas de educação
expressas no PPI.

A atuação do docente deve extrapolar o espaço da sala de aula e orientar a
formação do aluno dentro dos princípios éticos e das diretrizes definidas nos
documentos formais da FAZU.

3.2 - Política de qualificação
A qualificação acadêmica na FAZU é estimulada por meio de:
I. Critérios de admissão que priorizem a titulação, a experiência docente
e a disponibilidade;
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II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de pós-graduação stricto
sensu);
III. Apoio à participação docente em cursos e estágios na área de atuação;
IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos;
V. Critérios para progressão na carreira docente que contemplem titulação
e produtividade.
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3.3 - Perfil do corpo docente do Curso
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos) e TITULAÇÃO do CORPO DOCENTE
Experiência Profissional
NOME DO DOCENTE

Adilson de Paula Almeida Aguiar
Alex Moretini
Alexandre Cavalcanti de Melo Bernardi
Alexandre Lúcio Bizinoto
Daniel Phelipe Veloso Leal
Diego Felisbino Fraga
Edson Komori
Evandro José Rigo
Francis Barbosa Ferreira
Fernando de Melo Lopes
Francisc Henrique Silva
Guilherme Salge Roldão

TITULAÇÃO

ESPECIALISTA

DOCENTE
Ensino Superior

25

X

SIM

4

X

SIM

TI

NÃO

2

X

SIM

H

NÃO

18

X

SIM

TP

NÃO

1

X

NÃO

TP

SIM

1

X

SIM

TP

SIM

X

SIM

H

NÃO

14

X

SIM

H

NÃO

1

X

SIM

H

NÃO

2

X

SIM

H

NÃO

12

X

SIM

H

NÃO

6

X

SIM

H

NÃO

MESTRE
DOUTOR

20
MESTRE
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

Regime de
Trabalho

Áreas
afins

MESTRE

ESPECIALISTA
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Outras
áreas

FORMAÇÃO/
EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA
(Sim/Não)*

FAZU

DOUTOR

MESTRE

NÃO DOCENTE

H

NDE

NÃO

Isabela Cabral Cavicchioli
José Renato Araújo
Juliano Ricardo Resende
Juliana Jorge Paschoal
Leonardo de Oliveira Fernandes
Márcia Aparecida Borges
Osvaldo Guimarães Neto
Pollyanna Mafra Soares
Rafael Tadeu Assis
Ricardo Moreira De Mendonça
Salvador Jorge Miziara Neto
Saulo Strazeio Cardoso
Tatiana Berber Teixeira Salum
Thaís Oliveira Ramalho Bean
Vinícius Antônio Maciel Júnior

6

X

SIM

H

NÃO

7

X

SIM

H

NÃO

X

SIM

H

NÃO

X

SIM

H

NÃO

X

SIM

H

NÃO

1

X

NÃO

H

NÃO

20

X

SIM

TP

NÃO

SIM

H

NÃO

X

SIM

H

NÃO

X

SIM

TP

NÃO

X

SIM

TP

SIM

X

SIM

H

NÃO

SIM

H

NÃO

DOUTORA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

9

DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
MESTRE

4

MESTRE
MESTRE

22

ESPECIALISTA

4

DOUTOR

1
9

X

1

X

NÃO

TP

SIM

11

X

SIM

H

SIM

DOUTOR
DOUTORA
MESTRE
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X

Titulação

Quantidade

Percentual

Graduado

0

0,0

Especialista

Regime Trabalho

Quantidade

Horista

19

8

Parcial

7

Mestre

12

Integral

1

Doutor

8

TOTAL - Parcial e Integral

8

TOTAL - Mestre e Doutor

20

Total do curso

27

Total do curso

28

EXPERIÊNCIA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR

100,00%
DOCENTES
Nº.

Sem experiência

1

De 1 a 4 anos

8

De 5 a 9 anos

8

Acima de 10 anos

12

Número total de docentes

29

%
3,45
27,59
27,59
41,38
100,00%
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Percentual

100,00%

DOCENTES COM FORMAÇÃO/EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA

Nº.

%

Com Formação/Experiência

1

3.45

Sem Formação/Experiência

28

96,55

Número total de docentes

27

100,00%
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Não

Produção didático-pedagógica
relevante, publicada ou não

Sim

Projetos e/ou produções técnicas,
artísticas e culturais

Não

Propriedade intelectual depositada
ou registrada

Sim

Tradução de livros, capítulos de
livros ou artigos publicados

Na área do
curso

Resumos publicados em anais

Livros ou capítulos de
livros publicados

Na área do
curso

Trabalhos completos publicados
em anais

Artigos publicados em
periódicos científicos

3.4 - Corpo docente do Curso: Produção Científica nos últimos 3 anos

ESPECIALISTA

Não

29

0

5

0

11

11

1

135

0

8

DOUTOR

Não

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

ESPECIALISTA

Não

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

Alexandre Lúcio Bizinoto

MESTRE

Não

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

Daniel Philipe Veloso Leal

DOUTOR

Sim

4

0

0

0

5

0

0

0

0

0

6

Diego Felisbino Fraga

DOUTOR

Sim

5

0

3

0

10

9

0

0

0

0

7

Edson Komori

MESTRE

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Evandro José Rigo

MESTRE

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

9

Fernando de Melo Lopes

ESPECIALISTA

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Francis Barbosa Ferreira

DOUTOR

Não

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº

Nome

1

Adilson de Paula Almeida Aguiar

2

Alex Moretini

3

Alexandre Cavalcanti de Melo Bernardi

4

Titulação

NDE
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11

Francisc Henrique Silva

ESPECIALISTA

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

12

Guilherme Salge Roldão

ESPECIALISTA

Não

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

13

Isabela Cabral Cavicchioli

DOUTORA

Não

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

14

José Renato Araújo

ESPECIALISTA

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Juliana Jorge Paschoal

DOUTORA

Não

1

0

1

0

0

1

0

0

0

2

16

Juliano Ricardo Resende

ESPECIALISTA

Não

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

17

Leonardo de Oliveira Fernandes

DOUTOR

Não

8

0

0

0

0

4

0

0

0

0

18

Márcia Aparecida Borges Barbosa
Barrado

MESTRE

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Osvaldo Guimarães Neto

ESPECIALISTA

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Pollyanna Mafra Soares

MESTRE

Não

0

5

3

6

1

0

0

1

21

Rafael Tadeu Assis

MESTRE

Não

1

0

7

0

0

0

0

0

0

1

22

Ricardo Moreira de Mendonça

MESTRE

Não

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ESPECIALISTA

Sim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 Salvador Jorge Miziara Neto
24

Saulo Strazeio Cardoso

DOUTOR

Não

6

0

1

0

0

4

3

0

0

0

25

Tatiana Berber Teixeira Salum

DOUTOR

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Thais Oliveira Ramalho Bean

DOUTORA

Sim

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

27

Vinícius Antônio Maciel Júnior

MESTRE

Sim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

5

20

0

33

36

5

135

8

18
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3.5 - Corpo técnico administrativo
A autorização para a abertura de vagas é de competência do Setor de
Recursos Humanos, de acordo com a real necessidade e a viabilidade orçamentária
para a contratação.
A solicitação para a abertura de vagas deverá ser instruída com as seguintes
informações: atividades a serem desenvolvidas, perfil do profissional (habilidades e
competências).
A contratação de técnico-administrativos para a FAZU está vinculada às
necessidades explicitadas em cada PPC e às relacionadas ao apoio e gestão das
atividades acadêmicas e administrativas. O contrato de trabalho estará vinculado à
CLT devendo as vagas serem preenchidas mediante avaliação da formação e do
perfil do candidato coerentes com as atividades a serem desenvolvidas.

4 - Infraestrutura
O campus da FAZU está instalado em uma vasta área de 186 hectares, com
completa infraestrutura para atender as necessidades específicas dos programas de
ensino, pesquisa e extensão inerentes a cada curso de graduação e pós-graduação.
Na parte central do campus destacam-se estacionamento interno gratuito, Capela
Ecumênica, o prédio que concentra as instalações administrativas, cinco
Laboratórios de Informática, Hospital Veterinário, Biblioteca, permitindo acesso livre
ao acervo, 22 salas de aula com equipamentos de multimídia diversos, ar
condicionado e mobiliário adequado, duas Cantinas, Áreas de Convivência,
Laboratório de Línguas e Práticas Acadêmicas, outros 27 Laboratórios destinados a
análises e experimentos. Ressalta-se também o Núcleo de Excelência em
Engenharia de Alimentos – NEEA, a Oficina Acadêmica, um Auditório com
capacidade para 100 lugares, uma videoteca e um anfiteatro com 120 lugares. No
campus também há Papelaria/Copiadora terceirizados e um terminal de Caixa
Eletrônico.
Existem 04 salas/gabinetes para os professores realizarem atendimento aos
alunos e duas salas para reuniões. A sala dos professores contém computadores
conectados à Internet e há também uma secretaria específica para atendimento das
necessidades dos professores.
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O setor destinado aos cursos de pós-graduação lato sensu conta com
secretaria específica, sala de atendimento de alunos e corpo técnico-administrativo
especializado para atender os cursos na modalidade a distância, por meio da equipe
que compõe a FAZU Virtual, constituída por Coordenação de Desenvolvimento e
Acompanhamento de Programas de Educação a Distância, com apoio da equipe de
Design Pedagógico, Tutoria e Acompanhamento; Apoio Tecnológico e Logístico.
A comunicação entre todos os setores institucionais é realizada por meio de diversos
recursos, com destaque para o ambiente online com a ferramenta Portal
Universitário, para alunos e professores, e-mail, website institucional, jornal on-line,
quadros murais instalados em todas as salas de aula, nas cantinas, na biblioteca,
nas secretarias, folderes e flyers, jornais locais, revistas especializadas, e FAZU em
Revista.
Existem sanitários masculinos e femininos em diversos setores do campus,
todos adequados aos portadores de necessidades especiais.
O campus da FAZU está instalado em uma área plana, bastante arborizada e
com facilidade de circulação entre os setores administrativos, biblioteca, salas de
aula, laboratórios e fazenda-escola. Há uma diversidade de ambientes abertos ou de
campo na fazenda-escola e fechados nos diversos laboratórios e biblioteca, que
permitem o desenvolvimento de atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão.
Em todo o campus há vários ambientes para o desenvolvimento de atividades
artísticas, culturais e de lazer visando a socialização e integração entre alunos,
professores e colaboradores com destaque para duas Cantinas com grande área
coberta, a sede dos Diretórios Acadêmicos, a Praça de Eventos, a Capela
Ecumênica, um Auditório e um Anfiteatro, a Biblioteca, o hall do NEEA, diversas
áreas de convivência com bancos e mesas de alvenaria, e um Campo de futebol
gramado.
A FAZU também efetiva parcerias e ou aluguel de espaços adequados para
realização de atividades acadêmicas culturais, de lazer e esportivas.
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4.1 - Infraestrutura física da Instituição
DESCRIÇÃO

ÁREA (m²)

- Sala de Professores

37,50

- Sala de Coordenações (09)
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Agronomia

18

Zootecnia

18

Ensino Diurno

18

Ensino Noturno

18

Engenharia de Alimentos

18

Sistemas de Informação / Sistemas para Internet

18

Gestão de Agronegócios

18

Secretariado Executivo Bilíngue

18

- Pós-Graduação

18
18,50

- Gabinetes para Professores (03)

18,50
18,50

- Secretaria de Pós-Graduação

28

- Setor de Estágio

18

- Diretoria

37,50

- Sala Presidência Mantenedora

37,50

- Sala de Reunião

40,00

- Departamento de Informática

18,15

- Hospital Veterinário

5.000,00

- Cantina

187,00

- Diretório Acadêmico

41,00

- Campo de Futebol Gramado

400,00

- Videoteca

89,00

- Anfiteatro 120 Lugares

1.200,00

- Biblioteca + Auditório 100 Lugares

1.143,00

- Empresa Júnior

30,00
12,50

- Salas de Atendimento aos Alunos (02)
12,50
- NEEA – Núcleo de Excelência em Engenharia de Alimentos
- Fazenda Escola

1.560,00
186 hectares
Biblioteca 100 lugares

- Auditórios
HVU 120 lugares
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4.2 - Recursos disponíveis de Informática e multimídia
Em todo o campus é possível acessar informações on-line devido ao serviço
de antena wireless.
Os laboratórios de informática estão conectados à internet, favorecendo o
acesso à rede mundial de computadores prevendo acesso a informações para
elaboração de trabalhos de pesquisas. Um software instalado nos computadores,
denominado Lanschool, permite uma total interatividade entre o professor e o aluno,
colocando cada monitor, mouse e teclado sob o controle do professor para que ele
possa demonstrar a utilização do software antes de o aluno praticar. Há também
uma impressora de uso coletivo para que os alunos possam imprimir apostilas,
trabalhos. Nesses laboratórios, há monitores ou estagiários que orientam os
usuários e alunos no uso dos computadores e das diversas ferramentas didáticas
como Portal Universitário e Teleduc.
Equipamento

Quantidade

Computadores existentes nos 04 Laboratórios de Informática

77

Computadores existentes no Laboratório de Línguas

11

Computadores existentes na Biblioteca

10

Computadores existentes para terminais de consulta

03

Impressoras

12

Projetores multimídia

18

Computadores do Laboratório de Hardware

06

Televisores

04

Pontos de acesso a internet sem fio

12

Laboratórios de informática

Finalidade: Atender aos alunos de graduação e pós-graduação da FAZU que
buscam, por meio da pesquisa, o aprimoramento de seu conhecimento vislumbrado
numa perspectiva globalizada e transdisciplinar.
Área física: 270 m2 sendo 02 laboratórios com 50 m2 cada, 02 laboratórios com 75
m2 cada e 01 laboratório apoio de 20 m2 .
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Principais instrumentos/equipamentos:
75 computadores sendo 17 computadores Intel com 2.0 GB Ram, HD 160 GB e
Plataforma Windows XP, 21 computadores Intel 2 GB Ram, HD 500 GB e Plataforma
Windows 7, 20 computadores Intel, 2 GB Ram, HD 320 GB e Plataforma Windows 7
e 17 computadores Intel 4 GB Ram, HD 500 GB e Plataforma Windows 7.
O Servidor de Arquivos roda Sistema Operacional Microsoft Windows 2003 Server,
Rede Windows (meio pelo qual é feito o acesso à internet) para aproximadamente
150 máquinas, Internet - provida por canal compartilhado Net Super de 8 mb.

4.3 - Laboratórios Específicos
1. Laboratório de Anatomia
Área Física: 132 m²
Finalidade: Permitir a dissecação e identificação visual de estruturas anatômicas
que compõem o corpo dos animais domésticos.
Principais instrumentos/equipamentos: Esqueletos completos de: bovino, eqüino,
suíno, ovino, felino, coelho, ave, canino; coleção de ossos do esqueleto bovino;
coleção de ossos de eqüinos.

2. Laboratório de Anatomia Patológica
Área Física: 178 m2
Finalidade: Dar suporte as aulas práticas a todos os alunos do curso de Medicina
Veterinária. Identifica problemas patológicos junto às estruturas anatômicas dos
animais.
Principais instrumentos/equipamentos: Câmara fria de 10,5 m², Talha koch
(guindaste), refrigerador, estufa para esterilização – 250º C, serras picadoras e
castótomos.

3. Laboratório de Apicultura
Área Física: 50 m2
Finalidade: Permitir a demonstração das práticas envolvidas no processamento e
beneficiamento do mel e demais subprodutos apícolas. Também busca formas de
comercializar esses produtos contando com o apoio de monitores remunerados e
voluntários, assistidos diretamente por profissional da área que inicia um trabalho
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que poderá ser estímulo e aprendizado para profissionalização posterior. Atende a
um número de aproximadamente quarenta e quatro alunos.
Principais instrumentos/equipamentos: 1 centrífuga inox, 2 tambores de
decantação, 1 mesa desoperculadora, 1 derretedor de cera à vapor, 1 geladeira, 1
fogão, 1 mesa de aramação, 13 vestimentas completas com acessórios
complementares de manejo.

4. Laboratório de Microscopia
Área Física: 67,5 m²
Finalidade: Permitir a identificação de microestruturas componentes de sistemas
orgânicos e inorgânicos auxiliando principalmente as disciplinas de Citologia,
Histologia, Parasitologia e Botânica dos cursos dos cursos de Zootecnia, Agronomia
e Engenharia de Alimentos.
Principais instrumentos/equipamentos: chuveiro e lava-olhos de emergência, 22
microscópios ópticos, microscópio Axiolab, aparelho de TV, micrótomo manual Jung.

5. Laboratório de Taxonomia e Fisiologia Vegetal
Área Física: 80 m²
Finalidade: Dar suporte às aulas práticas dos cursos de Agronomia e Zootecnia.
Principais

instrumentos/equipamentos:

05

lupas

estereoscópicas,

galão

endométrico, Armários com coleção de exicatas, prensas, mesa de ensaio, estufa
para secagem de plantas, 06 microscópios ópticos binoculares Biova, 01
microscópio monocular micronal.

6. Laboratório de Parasitologia, Entomologia e Zoologia
Área Física: 56 m²
Finalidade: Dar suporte às aulas práticas dos cursos de Agronomia e Zootecnia.
Principais instrumentos/equipamentos: Contém coleções de insetos em caixas de
madeira com tampo de vidro, acondicionadas em estantes próprias com as
seguintes ordens: Orthoptera, Lepdoptera, Coleoptera, Hemiptera, heterotera,
Hymenoptera , Odonata, Hemiptera , homoptera, Isóptera, Díptera e Blastodea.
06 lupas estereoscópica, 01 microscópio binocular zeiss, 06 microscópios Zeiss,
diversos moldes de gesso (desenvolvimento embrionário), Coleção de diversos
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animais (escala zoológica) conservados em formol, Diversos moldes de resina
representando partes de vertebrados, 08 lupas manuais, Soluções e reagentes; 04
bisturis, tesouras cirúrgicas e kit didático para identificação de serpentes brasileiras.

7. Laboratório de Nutrição Animal
Área Física: 148 m2
Finalidade: Viabilizar aulas práticas dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária.
Realizar análises bromatológicas de maneira a identificar os nutrientes encontrados
nos alimentos destinados à produção animal. Prestar serviços à comunidade.
Principais instrumentos/equipamentos: Peagâmetro PM 608 Analion, banho
termostatizado, aparelho extrator de gordura, aparelho de determinação de fibra
bruta, bomba de vácuo, agitador, aquecedor, aquecedor magnético, bloco digestor
para 40 tubos, placa aquecedora, centrífuga, peagâmetro, capela com exaustor, 2
muflas, 2 moendas, estufa 0 – 250ºc, dessecador, micronoinho, aspirador de pó,
estufa com circulação de ar, 2 balanças analíticas digitais, geladeira.

8. Laboratório de Mecânica e Mecanização Agrícola
Área Física: 90 m2
Finalidade: Permitir o desenvolvimento de práticas voltadas ao reconhecimento e
ajuste de peças e máquinas envolvidas diretamente nas atividades de plantio,
aplicação de produtos químicos, colheita e outros aspectos associados à produção
agrícola.
Principais equipamentos/instrumentos: semeadora de plantio direto - modelo
PST Plus 7x7 ano 2008; trator John Deere 4x4 traçado, ano 2006 - modelo 5705;
trator John Deere 4x4 traçado, ano 2007 - modelo 5605; grade niveladora flutuante
TATU 32 discos de 20 polegadas - modelo Gnf 32; grade aradora de controle remoto
TATU 16 discos de 26 polegadas – modelo Gam 14; arado de disco reversível TATU
3 discos de 26 polegadas – modelo AR 3; arado de disco fixos TATU 4 discos de 26
polegadas – modelo AF 4; arado de aiveca fixas TATU 2 aivecas – AAP-2;
cultivador-adubador de cobertura – modelo CAC; arado escarificador TATU – AST 5
hastes; ensiladora JF 90 – modelo Z-10; pulverizador de barras Jacto 600 litros 24
bicos 11,5 m de barra- modelo Condor M-12, roçadeira montada Bertanha – modelo
R V 1,6; tanque de água de arrasto 5000 litros INCOMAGRI NOGUEIRA – modelo
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BLI-3; semeadora- adubadora montada TATU 6 linhas de soja ou 4 de milho –
modelo PHT; pá carregadeira TATU – modelo PAH; lâmina dianteira TATU; lâmina
traseira MF 818; distribuidor de corretivos sólidos JUMIL – modelo EC 550; carreta
com capacidade de 3000 kg;

carreta com capacidade de 4000 kg; semeadora-

adubadora BALDAN – tração animal; arado de aiveca fixa TATU e BALDAN –
tração animal; arado de aiveca

reversível

TATU e BALDAN – tração animal;

cultivador TATU e BALDAN – tração animal; grade Baldan- tração animal; motor
(em corte); transmissão de embreagem – caixa de marchas (em corte); transmissão
da caixa de marchas – diferencial – semi-eixos das rodas (em corte); 3 caixas de
marchas (em corte); motor ciclo OTTO; diversas peças de motores 4 tempos e 2
tempos arrefecidos a água e a ar do ciclo Otto e do ciclo diesel desmontadas;
diversas peças desmontadas do sistema elétrico; sistema de transmissão; sistema
de lubrificação; sistema de alimentação; sistema hidráulico e sistema de válvulas
entre outras; e elos de correntão usados em desmatamento.

9. Laboratório de Microbiologia
Área Física: 56 m²
Finalidade: Identificar microorganismos, fungos, bactérias e vírus e suas relações
com as plantas, animais e alimentos, aos quais normalmente encontram-se
associados.
Principais instrumentos/equipamentos: banho-maria – com agitação, banhomaria, microscópio monocular LF, microscópio óptico binocular Olympus, 2
aparelhos de autoclave, balança analítica, geladeiras, 2 estufas, capela, centrífuga,
agitador magnético, incubadora BOD Marconi, freezer eletrolux, contador de
colônias, estufa microbiológica, aparelho de fluxo laminar, barrilete de 50 litros,
lavador de pipetas, determinador de unidade “Dole” 500, 30 caixas de germinação,
incubadora BOD Tecnal, estufa de germinação.

10. Laboratório de Análise de Alimentos
Área Física: 52 m²
Finalidade: Proporcionar aos alunos a oportunidade de analisar os constituintes dos
alimentos que são utilizados no metabolismo do ser humano. Atende a todos os
alunos do Curso de Engenharia de Alimentos.
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Principais instrumentos/equipamentos: chuveiro e lava olhos de emergência,
aparelho de osmose reversa, agitador de tubos, destilador de Kjeldhal, determinador
de Fibras, determinador de óleos e gorduras (extrato etéreo), dessecador a vácuo,
micro-moinho, dessecador, estufa, bomba de vácuo, capela de exaustão, bloco
digestor, mufla, placa aquecedora, banho-maria.

11. Laboratório de Biotecnologia e Química de Alimentos
Área Física: 56 m²
Sala de Instrumentação: 12 m²
Finalidade: Estudar as modificações em substâncias químicas contidas nos
alimentos por ação de microorganismos e de enzimas; e as interações entre os
constituintes dos alimentos com geração de novas substâncias. Atende a todos os
alunos do Curso de Engenharia de Alimentos.
Principais instrumentos/equipamentos: chuveiro e lava olhos de emergência, 12
bicos de bunsen, dessecador, barrilete, peagâmetro, espectrofotômetro, agitador
magnético,

1

balança

analítica

eletrônica,

balança

didática

eletrônica,

condutivímetro, analisador ultrasônico de leite, liquidificador.

12. Laboratório de Química e Bioquímica
Área Física: 86 m²
Finalidade: Estudar as propriedades e sínteses das substâncias químicas,
orgânicas, inorgânicas e a estrutura das moléculas que compõem os seres vivos.
Atende a todos os alunos dos cursos de Engenharia de Alimentos.
Principais instrumentos/equipamentos: bomba de vácuo, capela com exaustor,
placa agitadora magnética, aparelho de banho-maria, peagâmetro, 1 balança
analítica.

13. Laboratório de Solos
Área Física: 142 m²
Finalidade:

Analisar

amostras

de

solos

possibilitando

a

identificação

e

caracterização das diferentes composições físico-químicas e orgânicas que
influenciam a física e a fertilidade dos mesmos.
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Principais instrumentos/equipamentos: aparelho de osmose reversa, estufa de
secagem com circulação de ar, capela com exaustor, destorroador (moedor),
coleção de tipos de solos, estufa, centrífuga, balança analítica eletromecânica, 2
agitadores mecânicos, agitador de bancada, bateria de pipetagem, bomba de vácuo,
destilador, agitador magnético, placa aquecedora, jogo de peneiras, mesa agitadora,
bureta digital,
analítica

deionizador, dispensettis , aparelho de ar condicionado, balança

digital,

fotômetro

de

chama,

2

compressores,

Peagâmetro,

2

espectrofotômetros, dessecador, estufa germinadora.

14. Laboratório de Tecnologias Aplicadas
Área Física: 252 m²
Finalidade: Oferecer aos alunos fundamentação dos conhecimentos teóricos
adquiridos, para os principais aspectos nos processos relacionados a medição de
vazão, avaliação de pressões, linhas piezométricas e transportes de água em
condutos forçados, fenômenos de transporte, eletificação rural, construção rural e
conforto animal. Essas práticas são de suma importância para dar suporte na
elaboração e avaliação da condução de água em condutos forçados, projetos de
instalações de recalque, de irrigação, eletrificação e construção ligados às diversas
áreas de produção agropecuária. A visualização dos problemas relacionados a cada
área, com a devida orientação do professor, torna-se um importante instrumento
para o aprimoramento profissional, facilitando sua interação com o mercado de
trabalho, facilitando o emprego dos conceitos fundamentais utilizados nessas
disciplinas.
Principais instrumentos/equipamentos: Conjuntos motobomba monoestágio e
multiestágio, carneiro hidráulico, roda d'água com bombas de pistão conjulgadas,
sistema de ventilação forçada, sistema informatizado de avaliação de torque e
consumo de energia em equipamentos de uso agrícola, sistema de comparação de
eficiência de bombas centrífugas, bancada de avaliação de perdas de carga
principal e localizada, bancada de associação de bombas centrífugas, bancada de
medição de pressão e uso de manometria, sistema de ensaios de gotejamento e
microaspersão, sistema de ensaios de aspersão convencional e malha, conduto livre
e vertedores, Bancada de tubo de Pitot e medidores tipo orifícios, medidor Venturi,
estação meteorológica (área anexa), conjunto de equipamentos para práticas de
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eletrificação rural, materiais de construção rural, equipamentos de avaliação de
conforto animal (área anexa).

15. Laboratório de Física e Mecânica
Área Física: 41,5 m²
Finalidade: Proporcionar aulas experimentais relativas aos conteúdos de física.
Atende aos alunos do curso de Engenharia de Alimentos. Nos cursos de Agronomia
e Zootecnia equipamentos de análises físicas são usados em salas de aula,
oportunizando aos alunos o conhecimento dos mesmos em aulas expositivas.
Principais instrumentos/equipamentos: Gerador Eletrostático, transformador
desmontável, conexões de fio com pinos banana para derivação, balanço
magnético, molas helicoidais, painel com associação de resistores, conjunto de
lançamentos horizontais, plano inclinado, painel hidrostático, dilatômetro de
precisão, mesa de força, dispositivo gerador de ondas estacionárias, traçador de
superfícies equipotenciais, cuba de ondas, paquímetro didático, quadridimensional
universal, micrômetro externo, aparelho rotacional Cardoso com setas indicadoras,
conjunto de mecânica Arete, cuba de ondas Val com estroboscópio eletromecânico,
cuba de ondas Val para retroprojetor, dilatômetro Linear com termômetros químicos,
empuxômetros cilindro de Arquimedes, painel de circuitos, motor c.c motor c.a,
biodigestor, pêndulo simples, conjunto eletromagnético projetável, kit para molas e
Lei de Hooke, fonte de alimentação digital, fonte de alimentação, painel de forças
com hastes e tripés, conjunto Hidrostático FR2-III, tubos ressonantes para coluna
d’agua, conjunto de mecânica, banco ótico com lanterna de luz branca, painel com
vasos comunicantes e indicadores, painel com Tubo em “U”, demonstrativo dos
meios de propagação do calor, calorímetro de água com duplo vaso – elétrico 250
ml, conjunto básico para mecânica dos sólidos; Conjunto para mecânica dos sólidos
e fluidos II, eletroscópio de folhas simples, conjunto de Força Centrípeta, conjunto
básico de eletricidade, magnética e eletromagnética, disco de Newton elétrico,
conjunto de ondulatória com mola longa, eletroímã, painel para associações eletroeletrônicas, balança de torção, bússola projetável com ímã suspenso, prensa
hidráulica para demonstração, amperímetro didático trapezoidal CC-AC, voltímetro
didático trapezoidal, anel de Gravezande, painel para as Leis de Ohm com resistores
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de fio, plataforma giratória, cronômetro digital, barômetro de mercúrio, fantoma
(simulador) raios X, banho-maria, densímetros, empactog.

16. Laboratório de Operações Unitárias
Área Física: 41,5 m²
Finalidade: Dar suporte às aulas práticas de Operações Unitárias relacionadas com
transferência de quantidade de movimento, calor e massa.
Principais instrumentos/equipamentos: Mesa agitadora de bancada, unidade de
filtração, unidade experimental para determinação do número de Reynolds crítico
com dispositivo para introdução de corante; viscosímetro capilar para quantificação
das propriedades reológicas de comportamento de fluidos; dispositivo de
sedimentação

com bomba peristáltica para alimentação de

suspensão e

transportador de rosca sem fim para descarga do lodo concentrado; dispositivo para
medida do período de descarga de um tanque com tubulações de descarga em seis
diâmetros diferentes; unidade de associação de bombas centrífugas contemplando
três bombas de 0,25 cv e dois rotâmetros para quantificação da vazão do fluido
proveniente de reservatório com recirculação do fluido; unidade de fluidização
bidimensional, com dispositivo de medida de diferença de pressão no leito fluidizado;
instalação para medida de perda de pressão em tubulações, sendo a tubulação
acoplada a um reservatório de 300 L, e estando dispostos ao longo da tubulação,
medidores: de orifício, Venturi, rotâmetro e de ventoinha (LAO); dispositivo para
agitação e mistura de soluções, dispersão e distribuição de sólidos no interior de
uma fase líquida, com agitador de três pás acoplado a motor de 0,25 cv; dispositivo
para agitação e mistura de soluções, dispersão e distribuição de sólidos no interior
de uma fase líquida, com agitador de três pás acoplado a motor de 0,50 cv e
reservatório de 300 L de capacidade; dispositivo de extração de óleos essenciais por
arraste de vapor; compressor Olidef; capela de exaustão de gases, com porta frontal
basculante de vidro; leito de jorro constituído por câmara cilíndrica-cônica, com
dispositivo de injeção de material pastoso (para revestimento ou secagem), com
soprador para admissão de ar e com sistema de aquecimento do ar por meio de
resistências elétricas.
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17. Laboratório de Fenômenos de Transferência e Ciência de Materiais
Área Física: 41,5 m²
Finalidade: Dar suporte às aulas práticas de Fenômenos de Transporte
(Transferência de calor, massa e quantidade de movimento); Física; Mecânica e
Resistência dos Materiais.
Principais instrumentos/equipamentos: Dispositivo para medida do coeficiente de
difusão de soluto em fase líquida utilizando conjunto rotativo com possibilidade de
variação da rotação, estando dois fluidos separados por membrana; túnel de ar, com
possibilidade de aquecimento do ar para estudos de: transferência de massa ao
dispor partículas sólidas de pressão de vapor apreciável (como por exemplo,
naftaleno), de geometria conhecida, na corrente gasosa e estudos de transferência
de calor na determinação de coeficientes de transferência de calor no aquecimento
de corpos de diversas geometrias; conjunto de peças para determinação do centro
de gravidade, dispositivo para determinação de composição de forças em treliças;
módulo com equipamentos diversos para realização práticas de mecânica geral e
resistência de material.

18. Laboratório de Análise Sensorial
Área Física: 41,5 m²
Finalidade: Realizar análises sensoriais de alimentos no Curso de Engenharia de
Alimentos. O laboratório é provido de quatro cabines com ar condicionado para
realização dos testes sensoriais e com sistema de iluminação com quatro lâmpadas
de cores: amarela, verde, vermelho e azul, e lâmpada piloto para comunicação com
o coordenador da análise.
Principais instrumentos/equipamentos: geladeira, fogão a gás, chapa Grill,
dispositivo de exaustão de aço inoxidável, estufa para cultura bacteriológica.

19. Unidade Industrial de Processamento (UIP) Carnes
Área Física: 150 m²
Finalidade: Realizar processamento de carne, com capacidade para até 5 t/dia, de
carne bovina, suína, caprina, ovina e aves manufaturando os mais variados produtos
derivados da carne como: embutidos, defumados, curados e desidratados. O
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Laboratório é provido de distribuição de vapor de caldeira, geração de vapor por
queima de GLP-(gás liquefeito de petróleo).
Principais instrumentos/equipamentos: Injetores de salmoura e sais de cura com
manômetro, balança eletrônica Digipeso com capacidade para 15 kg e resolução de
0,12 kg; dois picadores de carne em aço inoxidável, misturador de carne, seladora a
vácuo com painel de comando, multiuso Arbel (picador de carne), equipamento para
soldar plásticos; embutidor manual para confecção de linguiça; recravadeira de
bancada para latas de 600 mL; túnel de vapor TEX-01, pressão de trabalho de 2
kgf/cm2; hamburgueira com capacidade para produção de uma unidade de
hambúrguer por vez; serra de fita para redução de tamanho de peças de carne com
ou sem ossos, câmara frigorífica com capacidade para temperatura até -18oC; três
mesas de aço inoxidável com 2 m x 1m; uma caldeira fabricada pela Cooperativa de
Produtores para Caldeiraria, Mod. BF 001 ME. Tipo Fogotubular com aquecimento
por queimador de GLP, capacidade de 150 kg/h. A caldeira fornece vapor, também,
para as outras duas unidades de fabricação de alimentos (Leite e Vegetais).

20. Unidade Industrial de Processamento (UIP) Leite
Área Física: 150 m²
Finalidade: Realizar processamento de leite, com capacidade para até 1000 L/dia,
manufaturando os mais variados produtos lácteos. O laboratório é provido de
distribuição de vapor de caldeira, geração de vapor por queima de GLP-(gás
liquefeito de petróleo).
Principais instrumentos/equipamentos: Tanque isotérmico de recepção em aço
inoxidável com capacidade para 500L; tacho de esterilização de leite com
manômetro, capacidade para 50 L, aquecimento por vapor; trocador de calor de
placas com aquecimento por vapor de água de gerador de vapor; desnatadeira de
discos em aço inoxidável com capacidade para 225 L/h; tanque de recepção em aço
inoxidável com capacidade para 150 L, com dispositivo para filtração de leite; tanque
para confecção de queijo em aço inoxidável com capacidade para 200 L; tanque
para esterilização de embalagens com injeção de vapor; iogurteira em aço inoxidável
com painel de comando, capacidade para 100 L; batedeira para manteiga de aço
inoxidável; pasteurizador com volume de 150 L, com capacidade para pasteurizar
100 L/h; prensa pneumática para queijo com capacidade para 20 formas; duas
176

câmaras frias para estocagem de matéria-prima e produtos finais com possibilidade
de operar até temperatura de 0oC; uma caldeira fabricada pela Cooperativa de
Produtores para Caldeiraria, Mod. BF 001 ME, tipo Fogotubular com aquecimento
por queimador de GLP, capacidade de 150 kg/h. A caldeira fornece vapor, também,
para as outras duas unidades de fabricação de alimentos (Carnes e Vegetais).
Observação: a caldeira localiza-se externamente à Unidade de Fabricação, sendo o
vapor suprido por tubulação devidamente isolada termicamente.
Observação: a caldeira localiza-se externamente à Unidade de Fabricação, sendo o
vapor suprido por tubulação devidamente isolada termicamente.

21. Unidade Industrial de Processamento (UIP) Vegetal
Área Física: 150 m²
Finalidade: Realizar processamento de vegetais: legumes, hortaliças, tubérculos,
grãos e frutas, com capacidade para processar até 5 t/dia, dependendo do tipo da
matéria-prima.
Principais instrumentos/equipamentos: Fogão a gás com duas bocas com
queimador de GLP; forno de panificação a gás com capacidade para 120 pães de 50
gramas por batelada, com termômetro para quantificação da temperatura de
processamento; tacho basculante com capacidade para 220 L, pressão de trabalho
de aquecimento de 2,5 kgf/cm2; tanque tipo Banho Maria em aço inoxidável, para
vidros com capacidade para 250 L; liquidificador tipo industrial com potência de 0,5
cv; dispositivo para processamento de tubérculos em forma de fatias com
acionamento manual; balança eletrônica Filizola com capacidade para 15 kg e
resolução de 0,12 kg; balança eletrônica Filizola com capacidade para 6 kg e
resolução de 50 g; desidratador de vegetais composto por oito bandejas perfuradas
com tecido polimérico com possibilidade de ser higienizado, com dispositivo de
aquecimento do ar até a temperatura de 120oC; câmara para fermentação de pão,
com possibilidade de operar à temperatura até 80 oC; despolpador e extrator de suco
de frutas com potência de 0,35 cv; tanque em aço inoxidável para limpeza de frutas
com capacidade para 100 L; tacho em aço inoxidável com dispositivo de agitação
com possibilidade de operação de 2850 a 3450 rpm; envazadora Flex Bab Mea para
embalagem flexível de alimentos fluidos; batedeira de massa para confecção de
pão; batedeira industrial; descascador por abrasão de vegetais; fatiadora com
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potência de 0,25 cv; seladora com pedal para vedação de embalagens; 3 mesas de
aço inoxidável com dimensão: 2 m x 1,5 m; 1 mesa em aço inoxidável com três
seções, com dimensões: (0,8 m x 0,8 m x 1,5 m); freezer para congelamento de
polpas de frutas e outros materiais; 1 caldeira fabricada pela Cooperativa de
Produtores para Caldeiraria, Mod. BF 001 ME. Tipo Fogotubular com aquecimento
por queimador de GLP, capacidade de 150 kg/h. A caldeira fornece vapor, também,
para as outras duas unidades de fabricação de alimentos (Carne e Leite) e situa-se
fora da unidade de processamento.

22. Laboratório de Eletrificação Rural - Unidade Demonstrativa de Distribuição Rural:
Área Física: a campo
Finalidade: Permitir o desenvolvimento de práticas voltadas ao reconhecimento
e montagem de redes de distribuição rural (monofásicas e bifásicas).
Principais instrumentos/equipamentos: Rede de Baixa Tensão, composta por
transformadores monofásico e trifásico, postes de concreto, condutores, isoladores,
cruzetas, chaves fusível, pára-raios de rede de AT e BT e padrão de entrada rural.

23. Estação Agrometeorológica Vantage Pro 2
Área Física: a campo
Finalidade: medir pressão barométrica, temperatura, umidade, ponto de orvalho,
velocidade e direção de vento, etc. Nos cursos de Agronomia e Zootecnia, constituise em importante ferramenta para várias disciplinas do currículo, como: Sistemas de
Produção, Climatologia, Irrigação e Drenagem, Fisiologia Vegetal, Fitopatologia,
Entomologia, dentre outras.
Principais

instrumentos/equipamentos:

integrados

que

reúne

pluviômetro,

Apresenta

sensores

de

conjunto
temperatura,

de

sensores

umidade

e

anemômetro. Características: Barra de mensagens interativa que mostra detalhes de
previsão do tempo por extenso e informações extras sobre as condições do
momento com mais de 100 mensagens diferentes; Escala vertical que muda
conforme o dado que estiver sendo mostrado no gráfico; Gráfico das últimas 24
horas, dias ou meses de leituras máximas e mínimas com exibição de mais de 80
gráficos, incluindo análises extras de temperatura, pluviosidade, razão de
precipitação, vento e pressão barométrica direto no console; Definição de até 70
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alarmes para os vários dados fornecidos pela estação; Rosa-dos-ventos dividida em
16 direções, exibindo a direção do vento com resolução de 1 grau ou exibição da
velocidade do vento; Ícone de gráfico que indica qual função está sendo exibida no
gráfico; Exibição dos dados atuais ou de máximas e mínimas de até 24 horas, dias,
meses ou anos; Os ícones de previsão indicam previsão de tempo: ensolarado,
parcialmente ensolarado, nublado, chuvoso ou neve; Gráficos de oito fases da lua
que exibe desde lua nova até lua cheia; Campos de hora e data que indicam o
Horário do nascer e do pôr-do-sol, Hora e data atuais, Hora e data das máximas e
mínimas, Hora e data do ponto de dados mostrado no gráfico; Antena mais extensa,
para rádio com espectro espalhado por salto de freqüência: melhor recepção e mais
que o dobro da distância, chegando até a 300 m de linha de visão; Seta de
tendência da pressão barométrica que indica se a pressão está estável, aumentando
ou diminuindo; Área de exibição fixa que mostra as variáveis meteorológicas mais
importantes; Teclas + e – para simplificar a entrada de dados; Teclas de setas para
percorrer os dados do gráfico ou visualizar as máximas e mínimas ao longo do
tempo; Ícone indicativo de status de recebimento dos dados; Exibição da quantidade
de precipitação mensal ou anual, da razão de precipitação, da evapotranspiração ou
da intensidade de radiação solar; O ícone de "guarda chuva" que indica quando está
chovendo; Exibição da pluviosidade diária ou da pluviosidade no momento.

24. Oficina Acadêmica
Área Física: 252 m2
Finalidade: Confeccionar e desenvolver equipamentos para dar suporte às aulas
práticas das disciplinas do Curso de Agronomia e Zootecnia.
Principais instrumentos/equipamentos: Torno; Poli-corte; Perfuratriz de bancada;
Equipamento para solda elétrica; Equipamento para solda oxigênio; Serra elétrica;
Equipamentos de Metrologia.
Diversos equipamentos didáticos e de suporte já foram confeccionados na Oficina
Acadêmica e são utilizados nas aulas práticas de Operações Unitárias, Fenômenos
de Transporte, Processamento de Carne e Derivados, Processamento de Leite e
Derivados, Processamento de Produtos de Origem Vegetal, Termodinâmica,
destacando-se:
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• Leito de jorro com inertes, equipamento didático para secagem de materiais
pastosos como: amido, leite, café, melaço, sendo o produto seco, após ser
transportado pelo próprio ar de secagem, separado em ciclone.
• Caldeira didática geradora de vapor para estudos acadêmicos e utilização do vapor
em processos experimentais que necessitam baixo consumo de vapor.
• Bancada de associação de bombas centrífugas em série ou em paralelo. A
instalação permite confirmar cálculos de simulação de estabelecimento de vazões
ao efetuar associações.

25. Laboratório de Línguas e Práticas Acadêmicas
Área Física: 56 m2
Finalidade: Concretizar a aprendizagem teórico-prática dos alunos. Propiciar
reflexão sobre a teoria que permeia a prática pedagógica dos professores.
Proporcionar

a

troca

ação/reflexão/ação,

de

experiências

construindo

práticas

para

um

contínuo

pedagógicas

que

processo

de

promovam

a

aprendizagem dos alunos.

Principais instrumentos/equipamentos: 11 computadores IBM Pentium 4, 1.6
Mhz, 128 Mb de memória RAM e 40 Gb de HD com Windows XP; acesso a internet;
11 fones de ouvido e 11 cabines individuais; cadeiras estofadas e banquetas; quadro
branco; mural; armários de aço; arquivo de pastas suspensas; mesa central para
confecção de trabalhos, ar condicionado, apontadores, bexigas, borracha comum,
canudos coloridos, cola branca, durex colorido, elástico – borrachinha, fita crepe, giz
de cera, lápis de cor, lápis preto, letras emborrachadas, palitos de churrasco, palitos
de picolé, pincéis, réguas, revistas, tesouras, tintas, materiais diversos.

26. Laboratório de Defumação de Produtos Cárneos
Área Física: 65 m2
Finalidade: Concretizar a aprendizagem por meio da realização de atividades
práticas.
Principais instrumentos/equipamentos: Sala dotada de infraestrutura adequada
para a realização de atividades práticas de defumação de produtos cárneos.
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5 - Biblioteca
5.1 - Serviços prestados
Nº

Descrição dos Serviços

Tipo de Cliente
I

C

E

D

X

X

1

Atendimento e orientação ao aluno

X

X

2

Empréstimo de publicações

X

X

3

Solicitação de empréstimos via Internet

4

Solicitação de reservas via Internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

2 pontos para conexões elétricas de micros
portáteis (Rede Wireless)
9 Computadores com acesso à Internet

7

4 Computadores para consulta rápida ao site da IES

X

X

8

Sala de vídeo equipada com Recursos Audiovisuais

X

X

9

Consulta local ou pela Internet ao acervo impresso
Está disponível na Internet a consulta ao catálogo
eletrônico do acervo da Biblioteca

X

X

X

X

10

Boletim eletrônico de novas aquisições com
sumários À medida que os novos livros chegam à
Biblioteca, enviamos e-mail (personalizado) aos
professores com a referência dos livros solicitados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

11
12
13
14

Fornecimento de artigos impressos ou eletrônicos
mediante convênio com o serviço COMUT do IBICT,
BIREME
Fornecimento de artigos eletrônicos, de livre
distribuição, mediante pesquisa personalizada
Acesso ao calendário de eventos científicos das
áreas dos cursos oferecidos pela IES
Consulta aos títulos dos Projetos de Iniciação
Científica e TC

Serviços em Editoração e Edição
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Tipo de Cliente

Eletrônica
15

Conversão de arquivos para formato PDF

I

C

E

D

X

X

X

X

16

Gravação de CDR e CDRW
X
X
X
X
Legenda: I - Cliente Institucional; C - Cliente Conveniado; E - Cliente Ex-Aluno; D - Demais clientes

5.2 - Política de renovação do acervo
A Política de Desenvolvimento da Coleção da Biblioteca Dora Sivieri, é um
instrumento de planejamento e avaliação, que adota normas e critérios para auxiliar
a seleção e aquisição de recursos informacionais que constituirão o acervo da
Biblioteca.
O processo de desenvolvimento de coleções está baseado em critérios
sólidos, para que o acervo seja constituído adequadamente aos currículos dos
cursos de graduação da Instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de
extensão.
Esses critérios determinarão a conveniência de se adquirir, manter ou
descartar materiais bibliográficos e ou especiais, por meio de diretrizes
estabelecidas por uma Comissão Permanente, visando a formação ideal do acervo.
O processo de aquisição será realizado ao longo do ano, visando
acompanhar as atualizações das publicações e sugestões do corpo docente e
discente, e será operacionalizado pelo Setor de Compras da Mantenedora da FAZU.
Os recursos a serem utilizados para a aquisição dos materiais informacionais
estão previstos no orçamento anual da Instituição. As Sugestões Bibliográficas –
SUB, dos professores, são feitas em formulário disponível no site da FAZU, em
PROFESSOR ON LINE, que são encaminhadas à Biblioteca por e-mail
(biblioteca@fazu.br). È realizada a conferência e a

adequação de títulos e de

número de exemplares para encaminhamento ao Departamento de Compras que é
o responsável pela aquisição, conforme procedimentos adotados pela Mantenedora.

5.3 - Recursos Humanos disponíveis na biblioteca
A

Biblioteca

conta

com

01

bibliotecária,

graduada/especialista

Biblioteconomia, 04 auxiliares de biblioteca, 01 recepcionista e 01 estagiário.
5.4 - Infraestrutura física da biblioteca
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em

5.4.1 - Instalações
Biblioteca

Quantidade

Área (M²)

Estudos individuais

13

13

Estudos em grupo

3

26

Copa para funcionários

1

6

Área de estudos e referências

2

210

Pesquisas na internet

10

10

Videoteca

1

100

Administração e coordenadores

1

23

Bibliotecária

1

23

Balcão de atendimento

2

27,20

Estudos especiais (Especialização)

2

210

Reprografia

1

23,80

Comut

1

23

Processamento

1

12

Sanitários

5

34,70

Acervo

2

230

Total
5.4.2 - Mobiliário e equipamentos
Descrição

Quantidade

Microcomputadores para acesso à internet com leitor e gravador de DVD

10

Microcomputadores para consulta ao catálogo eletrônico

4

Microcomputadores para serviços bibliotecários

6

Impressora para serviços bibliotecários

3

Leitor de código de barras para serviços bibliotecários

2

Escaninhos/guarda-volume

110

Cabinas individuais

13

Mesas para estudo em grupo

3

Cabinas para acesso à internet

10

Mesas para estudos com 6 lugares

6

Mesas para estudos com 4 lugares

27

Cadeiras para usuários

185

Sofás para leitura informal

3

Estação/mesa de trabalho para funcionários

5
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Cadeiras para funcionários

18

Escaninhos/Guarda-volume para funcionários

3

Mesa para copa com 4 lugares

1

Bebedouro para funcionários

1

Bebedouro para usuários

2

5.5 - Acervo bibliotecário da Instituição, por área de conhecimento
ACERVO ATUAL
Livros
Área

Periódicos

Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros

Vídeos

Cd Rom’s

Ciências Exatas e da Terra

429

1174

4

0

3

15

Ciências Biológicas

529

1225

7

1

1

52

Engenharias

346

837

7

2

8

28

Ciências da Saúde

160

352

3

0

6

9

Ciências Agrárias

7117

8496

126

7

355

197

Ciências Sociais Aplicadas

1260

2714

42

0

34

35

Ciências Humanas

1628

3687

107

1

22

154

Linguística, Letras e Artes

1572

3780

19

0

18

134

13041

22265

315

11

447

624

Total

5.6 - Acervo Específico – Periódicos (Compra e Doação) – Revistas Científicas
e de Divulgação
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TÍTULO
A Granja
A LAVOURA
ABCZ
ACTA SCIENTIARUM: Agronomy
ACTA SCIENTIARUM: Biological Science
ACTA SCIENTIARUM: Technology
AGITAÇÃO
AGRIANUAL
AGRO CARGILL
AGROANALYSIS
AGROFORUM
Agropecuária Catarinense
AGROPECUÁRIA TROPICAL
ANUÁRIO ABRASEM
ANUÁRIO BRASILEIRO DA
AGROENERGIA
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CLAS.
630
631
636
631
574
600
0
338.1
631
330
631
631
631
631

PERIOD.
Mensal
Trimestral
Bimestral
Semestral
SEMEST
SEMEST
Bimestral
Anual
Trimestral
Mensal
Semestral
Trimestral
Bimestral
Anual

333.79

Anual

1º Fasc.
1965
2005
1979
2003
2003
2003
2001
1997
1998
1987
2007
2000
1980
2002
2006

IDIOMA
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ANUÁRIO BRASILEIRO DE
FRUTICULTURA
ANUÁRIO BRASILEIRO DA
SILVICULTURA
ANUÁRIO BRASILEIRO DA UVA E DO
VINHO
ANUÁRIO BRASILEIRO DAS FLORES
ANUÁRIO BRASILEIRO DO ALGODÃO
ANUÁRIO BRASILEIRO DO ARROZ
ANUÁRIO BRASILEIRO DO FUMO
ANUÁRIO BRASILEIRO DO MILHO
ATUALIDADES AGRÍCOLAS
BATATA SHOW
BETTER CROPS : WITH PLANT FOOD
BETTER CROPS INTERNATIONAL
BOL. INF. DA SBCS
Bragantia
CAFEICULTURA
CANAMIX
CESUR EM REVISTA
CIÊNCIA E AGROTECNOLOGIA
CIENTIFICA
CITRICULTOR
COFFEA: REVISTA DE TEC. CAFEEIRA
CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO
CORREIO AGRÍCOLA
CULTIVAR HF
CULTIVAR MÁQUINAS
CULTURA AGRONÔMICA
DIÁLOGOS E SABERES
DIGESTO ECONÔMICO
DISCIPLINARUM SCIENTIA: ciências
exatas
DISCIPLINARUM SCIENTIA: ciências
naturais e tecnológicas
EDUCAÇÃO AGRÍCOLA SUPERIOR
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
FACEF PESQUISA
FACTU CIÊNCIA
FUNDEPAG & NEGÓCIOS
GLOBO RURAL
HORTICULTURA BRASILEIRA
HORTIFRUTI BRASIL
INFOGEO
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS
INFORMATIVO AGROPECUÁRIO
COOPERCITRUS
INFORMATIVO SEMENTES BREJEIRO
Informe Agropecuário
INTEGRAÇÃO
INTERCURSOS
INTERURAL
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634

Anual

2003

Port.

634.95

Anual

2006

Port.

Anual
Anual
ANUAL
Anual
Anual
Anual
Quadrimestral
Bimestral
Irrregular
Irregular
Mensal
Semestral
Bimestral
Mensal
Semestral
Trimestral
Irregular
Mensal
Bimestral
Mensal
Mensal
Bimestral
Bimestral
Anual
Semestral
Bimestral

2007
2006
2005
2006
2007
2003
2002
2001
1990
1987
1990
2000
2001
2008
2004
1996
1985
2010
2004
2004
1994
2001
2001
1992
2004
2006

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Ingl.
Ingl.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

Anual

2002

Port.

050
378.81
628
0
0
338.16
631
635
634
520
631

Anual
Semestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Bimestral
Mensal
Semestral
Mensal
Bimestral
Trimestral

2003
1999
2005
2001
2002
2007
1990
1984
2007
1998
1982

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

634
631521
631
050
050
338.16

Mensal
Bimestral
Bimestral
Semestral
Semestral
Mensal

1988
2003
1975
2000
2002
2008

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

663.2
635.9
633.71
633.18
633.71
633.15
631
635
631
631
631
631
633.73
338.17361
050
631
631
634.3
633.73
628.5
631
631
631
631
050
330
500

62
63
64
65
66

ITEM IRRIGAÇÃO E TECNOLOGIA MOD.
JORNAL DO CAFÉ
Laranja
MAGISTRA
MG. BIOTA

631.7
633.73
634
631
590

Trimestral
Bimestral
Semestral
Semestral
Bimestral

2000
2004
1990
2000
2008

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

67

MOSAICO: Ciências Biológicas e da Saúde

570

Semestral

2006

Port.

68
69
70
71
72
73
74
75
76

MOSAICO: Ciências Exatas e Tecnológicas
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY
NUCLEUS
PAB
PANORAMA RURAL
PLANTA DANINHA
Plantio Direto
PRAXIS
PUBLICAÇÕES AVULSAS DO IPBHN
RAMA: REVISTA EM AGRONEGÓCIO E
MEIO AMBIENTE
RATIO
RESENHA BM&F BRASIL
RESPONSABILIDADE SOCIAL
REVISTA ACADÊMICA
REVISTA ATTALEA AGRONEGÓCIOS
REV. BRAS. DE AGROCIÊNCIA
REV. BRAS. DE ARMAZENAMENTO
REV BRAS. DE CIÊNCIA DO SOLO
REV. BRASILIERA DE FRUTICULTURA
REVISTA BRASILEIRA DE MILHO E
SORGO
REVISTA CAMILIANA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
REVISTA CANAVIEIROS
REVISTA CARGILL
REVISTA CERES
REVISTA CIÊNCIA AGRONÔMICA
REVISTA CIENTÍFICA DA FAMINAS
REVISTA CONFEA
REVISTA DA EMATER-MG
REVISTA DE CIÊNCIAS
AGROVETERINÁRIAS
REVISTA DE ECONOMIA AGRÍCOLA
REVISTA DE OLEAGINOSAS E
FIBROSAS
REVISTA DE POLÍTICA AGRÍCOLA
REVISTA DO ALUMÍNIO
REVISTA INTERTEMAS
REVISTA MERCADO
REVISTA PLASTICULTURA
REVISTA SAÚDE E AMBIENTE
REVISTA SABERES ACADÊMICOS
REVISTA UNIANDRADE

500
595
0
631
631
632
633
050
590

Semestral
Trimestral
Semestral
Mensal
Mensal
Semestral
Mensal
SEMESTRAL
Irregular

2006
1981
2004
1980
1999
1979
1996
2001
1999

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

338.16
050
330
378
630
338.16
631
633
631
634

Quadrimestral
Semetral
TRIMEST
Anual
Trimestral
Mensal
Trimestral
Mensal
Mensal
Trimestral

2008
1998
2003
2006
2003
2009
2001
1990
1977
1991

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

633.15

Quadrimestral

2002

Port.

000
633.61
641.3
631
631
0
631
630

Anual
Mensal
Trimestral
Bimestral
Semestral
Quadrimestral
Bimestral
Mensal

2006
2006
1998
1946
2002
2007
2001
2002

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

631
338.16

Semestral
Semestral

2006
2007

Port.
Port.

631
631
691.77
340
050
631.58
574.5
370
050

Quadrimestral
Trimestral
TRIMEST
Semestral
Mensal
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral

1997
1993
2004
2001
2009
2008
2004
2009
2002

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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Port.
Port.
Port.

107

REVISTA UNIVERSIDADE GUARULHOS

0

Bimestral

1996

Port.

108
109
110
111
112
113
114
115

RUBS:REV.UNICENP DE BIOL. E SAÚDE
SAFRA: REVISTA DO AGRONEGÓCIO
SCIENTIA
SCIENTIA AGRÁRIA
SCIENTIA AGRÁRIA PARANAENSIS
SCIENTIA AGRICOLA
SELECTA CAMILLIANI
SEMINA
SÉRIE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS
DA AGRICULTURA

574
338.16
0
631
631
631
050
631

Trimestral
MENSAL
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
Semestral

2005
2002
2001
2001
2001
2000
2005
1997

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

338.1

Anual

2004

Port.

SINOPSE: RESUMOS DE MONOGRAFIAS
STAB
SUMMA PHITOPATHOLÓGICA
TECNICA MOLITORIA INTERNATIONAL
TERRA BRASIL
TROPICAL PLANT PATHOLOGY
UNICIÊNCIAS
UNIMAR CIÊNCIAS
UNIVERSITAS: CIÊNCIAS DA SAÚDE
UNOPAR CIENTÍFICA: CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
UNOPAR CIENTÍFICA: CIÊNCIAS
EXATAS E TECNOLÓGICAS
VISÃO AGRÍCOLA

000
633
581.2
631
631
581.2
050
0
050

Anual
Trimestral
Trimestral
Anual
Quadrimestral
Bimestral
Anual
Semestral
Semestral

2004
1998
2002
2003
2009
2008
1997
1994
2003

Port.
Port.
Port.
Ingl.
Port.
Ingl.
Port.
Port.
Port.
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Anual

2002

Port.

050
631

Anual
Semestral

2002
2004

Port.
Port.

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

6 - Atendimento ao Estudante
6.1 - Formas de acesso
I. Aprovado em Processo Seletivo da FAZU – Candidato aprovado em
processo seletivo da FAZU realizado para ingresso no mesmo semestre letivo
ao qual permite o Edital;
II. Portador de Diploma de Curso Superior;
III. Transferência.

6.2 - Programas de apoio pedagógico e financeiro

6.2.1 - Programas de apoio pedagógico
A FAZU procura, por intermédio de programas pedagógicos, apoiar os
discentes nas diversas atividades acadêmicas.
I. Orientação de atividades acadêmicas individuais ou de grupo;
II. Programas de monitorias;
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III. Programa de nivelamento dos discentes, de acordo com os conteúdos
explicitados no Projeto Pedagógico do Curso;
IV. Promoção de eventos internos como palestras, seminários, oficinas e
workshop;
V. Promoção de eventos de iniciação científica, extensão e cultural;
VI. Orientação ao aluno para ingresso no mercado de trabalho, através de
estágios extracurriculares;
VII. Apoio psicopedagógico aos alunos portadores de necessidades educacionais
especiais;
VIII. Programa de Iniciação Científica;
IX. Programa de Extensão.

6.2.2 - Programas de apoio financeiro
Como Programas de Apoio Financeiro para os alunos a FAZU oferece várias
formas de programas de auxílio ao estudante (bolsas de estudos), que tem por
objetivo democratizar o acesso ao ensino superior e a educação continuada, bem
como colaborar na formação profissional de seus egressos. Os programas são
caracterizados em diferentes categorias e são apresentados no site institucional.
I. Programa Universidade para Todos: a Instituição é credenciada junto ao
Ministério da Educação para oferecer vagas através do ProUni, que destina
bolsas parciais ou integrais para estudantes mais necessitados.
II. Programa de Financiamento do Ensino Superior: o Fies é uma das
iniciativas mais antigas do Ministério da Educação para promover a inserção
dos estudantes mais carentes no Ensino Superior e, desde que o programa
foi criado, a Instituição é credenciada para oferecer vagas aos alunos
beneficiados.
III. Bolsas Sindicais: a Instituição cumpre as convenções coletivas de trabalho
com

os

sindicatos

representativos

dos

corpos

docente

e

técnico-

administrativo e destina bolsas aos colaboradores e dependentes em primeiro
grau.
IV. Bolsas de Iniciação Cientifica: Incentivar projetos de pesquisa realizados
pelos alunos sob a orientação de um professor, desenvolvendo no aluno o
espírito pesquisador.
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V. Proep: Conceder descontos para os alunos egressos da escola pública
VI. Parcerias

com

empresas

conveniadas:

Conceder

desconto

para

funcionários de empresas parceiras.
6.3 - Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento
psicopedagógico)

Acompanhamento Psicopedagógico: é um programa que busca intervir nas
dificuldades de aprendizagem dos alunos, sejam elas por motivos emocionais,
relacionais, vocacionais, motoras, visuais, auditivas e outras, bem como na
orientação didático-metodológica e na relação professor-aluno, atendendo, assim,
discentes de maneira individual ou em grupo, objetivando resolver problemas
referentes ao processo de ensino e de aprendizagem, fundamentado no princípio da
diversidade.

Nivelamento: tem como objetivo oferecer mecanismos de nivelamento, onde os
ingressantes são diagnosticados nos aspectos cognitivos e, verificando-se alguma
dificuldade de aprendizagem, realizam-se as devidas intervenções, tais como aulas
de reforço, orientações individuais do professor e utilização de ambiente virtual de
aprendizagem.

Professores Orientadores: em todos os cursos há professores disponíveis para
atuarem como orientadores e colaborarem para o desenvolvimento de ações
diversas como a realização de atividades complementares, estágios, iniciação
científica e trabalho de conclusão de curso.

6.4 - Organização estudantil (espaço para participação e convivência
estudantil)
O corpo discente é representado nos Órgãos Colegiados Acadêmicos da
Faculdade com direito a voz e voto. Caberá aos Diretórios Acadêmicos indicar seus
representantes e respectivos suplentes junto aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da
Faculdade. Os representantes estudantis, nos Órgãos Colegiados Acadêmicos,
terão mandato de um ano, permitida a recondução. Os suplentes só poderão
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participar dos Órgãos Colegiados Acadêmicos da Faculdade, em caso de
impedimento do representante efetivo. É vedado o exercício da mesma
representação estudantil em mais de um Órgão Colegiado da Faculdade. Os
representantes juntos aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da Faculdade deverão
ser alunos regularmente matriculados e estar cursando pelo menos quatro
disciplinas no período letivo. O não preenchimento de qualquer destes requisitos em
qualquer tempo, implicará na perda do mandato.
Os alunos matriculados na FAZU pertencem aos Diretórios Acadêmicos, dos
seus respectivos Cursos, cujo regimento, elaborado e aprovado de conformidade
com a legislação pertinente, disporá sobre sua constituição, finalidade, elegibilidade,
direitos e deveres de seus membros. Os Diretórios Acadêmicos tem por objetivo a
representação estudantil, a promoção, a cooperação da comunidade acadêmica e o
aprimoramento da Instituição e estão instalados no campus e tem o apoio da
Instituição em eventos culturais e esportivos. A FAZU estimula as eleições, as
assembléias e, ainda, oferece espaço físico com mobiliário e equipamentos para seu
funcionamento. Há, também, uma verba financeira destinada aos DA’s para que
seus membros possam empregá-la com palestras, excursões culturais, minicursos.

6.5 - Acompanhamento dos egressos
A FAZU desenvolve diversos programas de acompanhamento de egressos
por meio do Portal do Egresso, apresentado no site Institucional.
O acompanhamento do egresso visa atender aos objetivos institucionais de
propiciar a FAZU um cadastro atualizado de seus ex-alunos, desenvolver meios para
a avaliação e adequação dos currículos dos cursos, através da realimentação por
parte de seus egressos e, de uma forma geral, de sua sociedade, criar condições
para a avaliação de desempenho dos egressos em seus postos de trabalho, criar
indicadores confiáveis para a avaliação contínua dos métodos e técnicas didáticas e
conteúdos empregados pela Instituição no processo de ensino e de aprendizagem,
dispor de informações atualizadas de nossos ex-alunos, objetivando informá-los
sobre eventos, cursos de pós-graduação e extensão e demais atividades oferecidas
pela FAZU, divulgar oportunidades de emprego encaminhadas por parte de
empresas e/ou agências de recrutamento e seleção de pessoal.
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Para propiciar a sistematização de ações voltadas aos egressos e realizar o
acompanhamento efetivo do relacionamento entre egressos/Instituição foi elaborado
um Projeto de Fidelização que tem como objetivos gerais aumentar o grau de
participação dos alunos egressos na vida acadêmica da FAZU, independente do ano
de sua formatura, através de ações que consigam manter vínculo com os mesmos e
que, possam num processo de parceria, proporcionar vantagens mútuas.
Como objetivos específicos, o programa visa permitir ao aluno egresso utilizar o
espaço da Biblioteca para consulta local e acesso a internet, facilitar o ingresso e a
permanência em cursos de pós-graduação, semanas científicas, projetos de
extensão, seminários, workshops, palestras e congressos realizados pela FAZU,
com benefícios, fortalecer o relacionamento com o aluno egresso por meio de
encontros de turmas formadas na Instituição para confraternização, desenvolver
ações institucionais visando à formação continuada dos egressos da FAZU, manter
sistema de acompanhamento dos egressos visando alimentar e subsidiar ações de
planejamento e avaliação da formação.

6.6 - Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
Nos termos do art. 2º da Lei Nº. 10.098/2000, acessibilidade é a possibilidade
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. Do ponto de vista das técnicas de engenharia e arquitetura, as
condições para assegurar a acessibilidade encontram-se descritas em diversas
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, tais como a NBR
9050 – Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. A
FAZU atende as exigências legais quanto às calçadas, as rampas, rotas de acesso e
fulga, espaço de uso comum como biblioteca e sanitários com portas de acesso
mais largas como preconizado em lei, e passeios livres de obstáculos para
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Todos estes ambientes
devidamente simbolizados

7 - Política de Avaliação
Instituído pela lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES fundamenta-se na necessidade de
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promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão
da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua
efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus
compromissos e responsabilidades sociais. Por se tratar de uma lei federal o
SINAES representa uma política de Estado para a avaliação das instituições de
ensino superior brasileiras, a orientar as políticas de governo para tal fim. Os
princípios fundamentais do SINAES são:
I. Responsabilidade social com a qualidade da educação superior;
II. Reconhecimento da diversidade do sistema;
III. Respeito à identidade, à missão e à história das instituições;
IV. Globalidade, isto é, compreensão de que a Instituição deve ser avaliada a
partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua
relação orgânica e não de forma isolada;
V. Continuidade do processo avaliativo.

O SINAES integra modalidades de instrumentos de avaliação, a serem
aplicados em diferentes momentos. Uma destas modalidades é a Avaliação das
Instituições de Educação Superior (Avalies), centro de referência e articulação do
sistema de avaliação que se desenvolvem em duas etapas principais:
I. Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de
cada IES, a partir de setembro de 2004;
II. Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo
diretrizes estabelecidas pela CONAES.
Nesse sentido, a autoavaliação é realizada através de trabalhos executados
pela Comissão Própria de Avaliação da FAZU, contando com a colaboração de
vários setores da Instituição. Os resultados das avaliações realizadas por esta
comissão possibilitam à Instituição planejar e atender demandas relacionadas à
melhoria continua do processo de ensino e de aprendizagem.

Pela Comissão Própria de Avaliação são realizadas as seguintes avaliações:
I. Alunos avaliam professores e coordenadores;
II. Coordenadores avaliam professores;
III. Professores avaliam a Instituição;
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IV. Professores avaliam cursos e estrutura de apoio para seu funcionamento;
V. Técnicos-administrativos avaliam a Instituição.

Outros trabalhos são realizados visando a mensurar a realidade em diversos
segmentos. Dentre esses trabalhos, destacam-se:
I. Pesquisa junto às empresas para verificar as necessidades do mercado de
trabalho;
II. Pesquisa de subsídios que possibilitem trabalhar a formação do aluno dentro
da realidade do mercado;
III. Evolução do discente no curso, esse estudo apresenta dados que mostram a
situação do aluno em relação ao curso, permitindo conduzi-lo para um
objetivo que, na concepção da Instituição, trará maiores oportunidades ao
concluinte no mercado de trabalho, e;
IV. Pesquisa de clima organizacional, que constitui uma ferramenta para
crescimento da organização. Permite a seleção de indicadores capazes de
subsidiar ações voltadas para a comunicação interna, servindo de parâmetro
para o planejamento estratégico e consolidação da cultura organizacional.

A avaliação é de grande relevância na Instituição, na medida em que favorece
a concretização dos princípios norteadores comprometidos com a formação de
pessoas competentes e, ao mesmo tempo, capazes de exercer a cidadania.
Desse modo, entende-se a avaliação como uma referência para mediação
professor/aluno e a estende aos diferentes contextos prevendo instrumento de
avaliação, autoavaliação, dimensionado no plano de ensino da disciplina/módulo,
programa de acompanhamento, orientação e análise crítica do processo de ensino e
de aprendizagem para superação das eventuais dificuldades e para a obtenção dos
resultados esperados.
A avaliação é concebida como um meio para a percepção, para o diagnóstico e
para a análise de problemas e propostas de soluções. Enquanto processo
fundamenta-se em aspectos formativo e somativo com o objetivo de levantar
indicadores que revelem se os objetivos foram atingidos. Isso se dá pelo
monitoramento/acompanhamento permanente através dos meios e métodos, o que
propicia a retroalimentação, fator indispensável a Instituição.
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7.1 - Autoavaliação de curso
Os projetos pedagógicos são elaborados com a participação do NDE,
colegiado do curso, coordenação de curso e de ensino e passam pela primeira
avaliação no Conselho Superior, onde são avaliados tendo como base as Diretrizes
Curriculares Nacionais, órgãos de classe e Missão, Visão e Valores da Instituição.
Durante o processo são avaliados pelo NDE e colegiado, cujo objetivo é verificar o
cumprimento do mesmo em consonância com os objetivos do curso e o perfil do
egresso sendo observado na avaliação:
I. Coerência da organização curricular com os objetivos do curso;
II. Coerência da organização curricular com o perfil do egresso;
III. Coerência das metodologias de ensino e de aprendizagem com os objetivos
do curso;
IV. Coerência dos procedimentos de avaliação com as metodologias de ensino e
de aprendizagem;
V. Adequação do corpo docente às atividades previstas na organização
curricular;
VI. Infraestrutura disponível para o curso;
VII. Planos de ensino (ementas, bibliografias, conteúdos e adequação de carga
horária e metodologia);
VIII. Regulamento de Estágio;
IX. Regulamento de TCC;
X. Regulamento de Atividades Complementares.

7.2 - Avaliação institucional
A ação de avaliar é inerente a toda atividade humana. Ela é como um
processo de autocrítica sobre a dinâmica institucional.
Por conseguinte, o projeto de Avaliação Institucional englobará a estrutura
macro (corpo docente, corpo discente, coordenadores, diretores, infraestrutura,
pessoal técnico-administrativo, egressos, serviços oferecidos e, enfim toda a
comunidade acadêmica).
Pilares de sustentação:
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I. Um conjunto de atividades contínuas com vistas ao ajuste das ações
desenvolvidas e aos objetivos da Instituição, em consonância com o
Projeto

Pedagógico

Institucional,

Projeto

de

Desenvolvimento

Institucional, Regimento e Comissão Própria de Avaliação;
II. Um caráter dialógico, quando busca a participação de todos os
envolvidos no processo de avaliação;
III. Um levantamento participativo de informações a respeito da Instituição;
IV. Um instrumento de orientação na busca do autoconhecimento,
favorecendo

o

autodesenvolvimento

do

potencial

inovador

da

comunidade acadêmica;
V. O bem estar pessoal e social, envolvidos no processo, mediante
direcionamento imparcial de procedimentos, de modo que a comunidade
acadêmica perceba a avaliação institucional como um instrumento ético
de desenvolvimento de pessoas e processos, e não de seleção,
exclusão ou punição.

Da Comissão Própria de Avaliação
Foi constituída, no âmbito da FAZU, a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
segundo as determinações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
- SINAES.
Tal Comissão é responsável pela condução dos processos de avaliação
internos da Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas
pelo INEP, com observância dos seguintes critérios:
I.

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade
universitária e da sociedade civil organizada. A composição não privilegiou a
maioria absoluta de nenhum dos segmentos;
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II.

atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da
Instituição.
Nesse processo, são assegurados:

I.

a

análise

global

e

integrada

das

dimensões,

estruturas,

relações,

compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da
Instituição e de seus cursos;
II.

a publicidade de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos
avaliativos;

III.

o respeito à identidade e à diversidade dos cursos da Instituição;

IV.

a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo da
Instituição e da sociedade civil, por meio de suas representações.

Dos itens observados na Avaliação:
Na avaliação dos Projetos de Cursos observa - se:
I.

Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo
docente e a adequação do docente a cada atividade prevista: (aula teórica;
aula prática, orientação de estágio, orientação de TCC, orientação de
monitoria, orientação de iniciação científica). Infraestrutura física, laboratórios,
recursos de informática e acervo e serviços da biblioteca;

II.

Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina;

III.

Na gestão do Curso: movimentação de alunos: matrícula, transferência
recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência
interna.

Das instâncias da Avaliação:
A Avaliação dos Projetos de Curso acontecem em várias instâncias no âmbito
institucional:
I.

no Núcleo Docente Estruturante, a quem compete a observação mais
contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso;

II.

no Colegiado de Curso, a quem compete, conforme Regimento, Planejar,
Acompanhar a execução e Avaliar todos os procedimentos regulares do
curso;

III.

na CPA, a quem compete a avaliação institucional nas 10 dimensões
orientadas pelo SINAES;
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IV.

no Conselho Superior, órgão máximo da Instituição, a quem compete:
aprovar os currículos plenos dos cursos, suas alterações, respectivas cargas
horárias e a distribuição de disciplinas por cursos; deliberar sobre a criação
de novos cursos, encampação de unidades de ensino, pesquisa e extensão e
instalação de campi avançados; fixar o número de vagas iniciais de cada
curso; estabelecer as diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e da extensão;
aprovar programas destinados a solucionar questões de natureza pedagógica
ou didático-científica; supervisionar a política educacional da Universidade,
propondo medidas que julgar necessárias ao seu desenvolvimento e
aperfeiçoamento.

ANEXO I - REGULAMENTO DE ESTÁGIO
CAPÍTULO I - DA CONCEITUAÇÃO
Art. 1º O estágio curricular é uma atividade de aprimoramento do processo de
aprendizagem, com a finalidade de complementar a formação profissional.
Art. 2º O estágio curricular terá duração estabelecida no Projeto Pedagógico de
cada curso, com carga horária mínima igual a 180 horas.
Art. 3º O estágio será supervisionado pela coordenação de cada curso e pela
Secretaria Geral - Estágio.
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS
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Art. 4º Proporcionar condições para otimizar a formação prática profissional do
estudante através de sua participação em situações reais de vida e de trabalho e
estando de acordo com as especificidades determinadas no Projeto Pedagógico de
cada curso.
Art. 5º Relacionar as atividades de estágio com as áreas de conhecimento do curso
em questão a fim de proporcionar uma formação integral de excelência no
graduando.
CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO
Art. 6º Semestralmente, o calendário de inscrição de estágio será divulgado pela
Secretaria Geral - Estágio.
Art. 7º O candidato à estágio deverá inscrever-se na Secretaria Geral - Estágio,
preenchendo formulário próprio, indicando sua ordem de preferência dentre as
vagas existentes.
§1º O candidato, ao assinar o formulário de solicitação de estágio, implicitamente
aceita o programa proposto e o que estabelece o presente Regulamento.
§2º Quando o número de candidatos for superior ao número de vagas em
determinada área, haverá seleção.
§3º A seleção deverá levar em consideração o rendimento escolar nas disciplinas
afins ao estágio pretendido, disponibilidade de horário, entrevista ou outra
modalidade julgada necessária.
Art. 8º O programa de estágio interno a ser oferecido pela FAZU, bem como a
existência de condições materiais para seu desenvolvimento, deverão ser aprovados
pelo Responsável do Setor e pelos órgãos competentes.

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO
Art. 9º Ao estagiário compete:
I - Desenvolver o programa de atividades proposto dentro de padrões éticos e de
maneira responsável orientado sempre por um professor do curso;
II - Zelar pelos materiais e regulamentos da Instituição;
III - Elaborar o relatório de estágio no final do mesmo sob a orientação do professororientador.
CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA GERAL - ESTÁGIO
Art. 10. À Secretaria Geral – Estágio, compete:
I - Divulgar o período de solicitação de estágio;
II - Acompanhar o desenvolvimento do estágio;
III - Enviar sempre que necessário uma das cópias do relatório à empresa
responsável pelo Estágio.
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CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO
Art. 11. A avaliação do estagiário será feita pelo professor-orientador considerando:
I - Envolvimento do estagiário com o professor-orientador durante o período
destinado à orientação;
II - Apreciação do Relatório;
III - Parecer do Responsável pelo setor no qual o estágio foi realizado;
IV – Frequência.
Parágrafo único. Nota final será composta pelo Relatório de Estágio (10 pontos) e
Ficha de Avaliação (10 pontos) tirando-se a média. Será considerado aprovado o
aluno que obtiver nota igual ou superior a 6 pontos. Quando o parecer registrar nota
inferior a 6 pontos, o aluno não poderá pleitear novo estágio no mesmo período,
devendo realizá-lo no próximo semestre. O aluno que obtiver nota igual ou superior
a 6,0 estará aprovado.
Art. 12.
Estágio.

O aluno reprovado no Estágio Curricular deverá submeter-se a novo

Art. 13. O desligamento do Estagiário ocorrerá:
a) automaticamente, ao término do Estágio;
b) “ex officio”, no interesse e por conveniência da coordenação de curso ou do
responsável pelo setor;
c) ante o descumprimento, pelo estagiário, de cláusula do respectivo “Termo de
Compromisso”;
d) a pedido do estagiário ou na impossibilidade de permanecer estagiando;
e) pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por 3 dias
consecutivos ou 8 dias intermitentes, no período de um mês.
Art. 14. O desligamento do estagiário deverá ser comunicado imediatamente à
Secretaria Geral - Estágio, pelo supervisor da unidade organizacional onde se
realiza o estágio.
Art. 15. Caso não ocorra aprovação o estágio será considerado nulo para todos os
efeitos, devendo propor-se novo estágio a ser cumprido integralmente.
CAPÍTULO VII - DO FORNECIMENTO DE ESTÁGIO
Art. 16. Todas solicitações de estágio deverão ser encaminhadas à Secretaria
Geral - Estágio.
Art. 17. A Secretaria Geral - Estágio é responsável pela viabilização da vaga no
setor solicitado.
Art. 18. O aceite deverá ser feito por escrito ao solicitante.
Art. 19. Todo aluno deve ter seguro pessoal.
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CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelas
coordenações podendo ser encaminhado, se for necessário, a instâncias superiores
para deliberação.
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ANEXO II - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art.1º Nas Faculdades Associadas de Uberaba – FAZU, compreende-se como
Atividade Complementar toda e qualquer atividade não prevista entre as disciplinas
obrigatórias e eletivas, do currículo pleno dos cursos de graduação e que privilegie o
enriquecimento e a complementação da formação profissional, social e cultural do
estudante.
Art.2º As Atividades Complementares correspondem a parte da carga horária total
do curso, não podendo essa carga horária ultrapassar os limites percentuais
estabelecidos pelo Projeto Pedagógico, obedecendo as Diretrizes Curriculares
Nacionais de cada curso.
§1º A convalidação da carga horária referente às Atividades Complementares será
condicionada à apreciação, pelos setores competentes, de documentação
comprobatória e pertinência de conteúdo.
§2º As Atividades Complementares poderão ser ofertadas pela própria Instituição
ou por qualquer órgão ou entidade pública ou privada, de forma presencial ou a
distância.
Art. 3º Aos estudantes matriculados nos cursos de Graduação compete:
I - Informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora da
instituição que possam ter sua carga horária validada para Atividades
Complementares;
II - Inscrever-se e participar efetivamente das atividades;
III - providenciar a documentação comprobatória, relativa à sua participação efetiva
nas atividades realizadas;
IV - Entregar a documentação necessária para a validação da carga horária das
Atividades Complementares, até a data limite estabelecida no Calendário
Acadêmico.
Art. 4º Às Coordenações de Curso compete:
I - Difundir o regulamento do Programa de Atividades Complementares entre os
estudantes;
II - Promover a realização de atividades que visem o desenvolvimento científico e
cultural do estudante;
III - divulgar informações ao estudante sobre palestras, seminários, cursos e outras
atividades afins, na sua área de formação;

Art. 5º À Secretaria Acadêmica compete:
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I - Receber a documentação comprobatória da realização de Atividades
Complementares;
II - Validar atividades realizadas pelos estudantes para efeito de cumprimento das
Atividades Complementares;
III - registrar a carga horária referente à Atividade Complementar nos sistemas
acadêmicos;
IV - Emitir os certificados das Atividades Complementares ofertadas pela Instituição.

Art. 6º
Na validação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelo
estudante, serão considerados:
I - a compatibilidade E a relevância das atividades desenvolvidas, de acordo com o
Regulamento, e os objetivos do curso em que o estudante estiver matriculado;
II - O total de horas dedicadas à atividade.
Parágrafo único.
Somente será considerada a participação em atividades
desenvolvidas a partir do ingresso do estudante no Curso.
Art. 7º Poderão ser validadas como Atividades Complementares:
I – Atividades de ensino e formação sociocultural:
a) Monitoria: participação em programa de Monitoria (remunerados ou não) de
disciplinas do currículo do curso;
b) Visitas técnicas: visitas a lugares de interesse para a área de formação que
complementem o conteúdo das disciplinas, relacionando teoria e prática;
c) Disciplinas extracurriculares: aprovação em disciplina de cursos de graduação
em áreas correlatas à carreira do estudante;
d) Participação discente em órgãos representativos: participação em órgãos
colegiados e representativos dos interesses do corpo discente, como grêmios,
centros acadêmicos, representação de turma, comissão de avaliação,
colegiados, entre outros;
e) Cursos de língua estrangeira extracurriculares: aprovação em disciplina de
língua estrangeira;
f) Atividades Interdisciplinar: realização de atividade Interdisciplinar organizada
pela instituição.
II – Atividades de responsabilidade social e interesse coletivo:
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a) Participação em atividades voluntárias: realização de atividades de caráter
voluntário, sem fins lucrativos;
b) Participação em atividades beneficentes: realização de atividades de cunho
beneficente;
III – atividades de pesquisa e formação profissional:
a) Projeto de Iniciação Científica: participação em atividade de Iniciação
Científica, na área de formação;
b) Apresentação de trabalhos acadêmicos: apresentação de trabalhos
acadêmicos em eventos científicos ou seminários na área de formação;
c) Publicação em Periódico: publicação de artigo acadêmico em periódico na
área de formação;
d) Publicação de livro ou capítulo: publicação de livro ou capítulo de livro na área
de formação;
e) Premiação referente a trabalho acadêmico ou pesquisa: recebimento de
premiação referente a apresentação ou publicação de trabalho acadêmico ou
pesquisa na área de formação;
f) Estágio não obrigatório: atividade de estágio voluntário (remunerado ou não)
na área de formação.
IV – atividades de extensão e aperfeiçoamento na área de formação:
a) Participação em eventos internos: participação em seminários, cursos,
palestras, minicursos, oficinas, laboratórios ou outros eventos organizados
pela Instituição de Ensino;
b) Organização de eventos internos: participação na organização de seminários,
cursos, palestras, minicursos, oficinas, laboratórios ou outros eventos
realizados na Instituição de Ensino;
c) Participação em eventos externos: participação em seminários, cursos,
palestras, minicursos, oficinas, laboratórios ou outros eventos externos;
d) Organização de eventos externos: Participação na organização de
seminários, cursos, palestras, minicursos, oficinas, laboratórios ou outros
eventos externos;
e) Prestação de serviços à comunidade: participação em atividades que
possibilitem a transferência à comunidade do conhecimento gerado no âmbito
do curso.
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Art. 8º Cada estudante deverá cumprir e comprovar a carga horária total de
atividades complementares conforme estabelecido no projeto pedagógico do curso.
Art. 9º O aproveitamento da carga horária obedecerá aos seguintes critérios:

Carga
semestral

Atividades

horária

Comprovação

Monitoria em disciplinas
40 horas
(Remuneradas ou não)

Lista de Presença

Visitas
Técnicas,
não
curricular, promovidas pela Carga Horária total
FAZU.

Certificado da FAZU

Disciplinas extracurriculares 10 horas

Certificado de aprovação na
disciplina

Participação discente em
05 horas
órgãos representativos

Presença do estudante.

Cursos
de
estrangeira

Carga Horária total

Comprovante de Aprovação

05 horas

Certificado de realização da
atividade

Participação em atividades
05 horas
beneficentes

Relatório da instituição,
certificando
o
período,
atividade desempenhada e
carga horária

Projeto
Científica

30 horas

Relatório do Aluno e
declaração do professor
responsável

Apresentação de trabalhos
em eventos científicos ou 30 horas
seminários

Comprovante
de
apresentação do trabalho

Publicação em Periódico

40 horas

Comprovante de publicação

40 horas

Comprovante de publicação

a
ou 20 horas

Comprovante da premiação

língua

Atividade Interdisciplinar

Publicação
capítulo

de

de

Iniciação

livro

Premiação
referente
trabalho
acadêmico
pesquisa

ou
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Estágio não obrigatório (De
De 10 a 40 horas
10 a 40 horas)

Declaração da Instituição

Participação em atividades
de extensão e pesquisa
como
ouvinte
(Porteira
Adentro, Jornada Científica, 20 horas
Dias de Campo, Curso,
Palestras,
Seminários,
Workshops).

Comprovante
participação

Participação em atividades
de extensão e pesquisa
como
organizador,
apresentador, moderador,
30 horas
avaliador (Porteira Adentro,
Jornada Científica, Dias de
Campo, Curso, Palestras,
Seminários, Workshops).

Declaração da Comissão
Organizadora

Prestação de serviços à
05 horas
comunidade

Declaração do professor
responsável ou Certificado.

de

Art.10. O aluno que não cumprir o total da carga horária de cada período letivo
poderá fazê-lo no período subsequente, desde que esteja devidamente matriculado
no componente curricular, como dependente.
Art.11. O aluno transferido de outras instituições e o aluno transferido de curso, no
âmbito da FAZU, passarão a cumprir as Atividades Complementares a partir do
período letivo em que se dá o seu ingresso no curso, devendo totalizar os créditos
previstos para a integralização curricular.
Parágrafo único. Poderão ser consideradas Atividades Complementares, disciplinas
cursadas na instituição de origem não aproveitadas na integralização do curso e
outras atividades realizadas fora do ambiente escolar, desde que consideradas
relevantes para a formação do perfil final previsto no Projeto Pedagógico do curso,
respeitando em qualquer hipótese, a série em que se dá o ingresso do aluno.
Art.12. O aluno que não cumprir o total da carga horária correspondente às
Atividades Complementares previstas no Projeto Pedagógico não receberá o
certificado de conclusão de curso.
Art.13. Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pelo Colegiado de
Curso.
Art. 14. Este Regulamento entra em vigor nesta data, aprovado pela reunião de
Conselho Superior de 22 de junho de 2016.
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ANEXO III – REGULAMENTO DO TCC
Das finalidades
1. Proporcionar a iniciação no método científico, nas técnicas próprias de cada área e o
desenvolvimento da criatividade na ciência, mediante orientação de pesquisador
qualificado.
2. Formar um profissional com visão ampliada e integrada dos problemas pertinentes a
sua área de atuação.
3. Desenvolver no graduando a aptidão para pesquisa conscientizando-o de sua
importância para a sociedade em geral.
4. Despertar vocações para a ciência e incentivar talentos potenciais na graduação.
5. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa.
Da elaboração
1. Os alunos terão encontros semanais com o orientador de Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC, conforme horário elaborado pela Instituição. Caberá a este orientador
proceder informações iniciais, programar as atividades, datas de apresentações e
sugestões de nomes para compor a Banca Examinadora, bem como entregar cópia
impressa deste documento no início do semestre, protocolando essa entrega através
de documento assinado. (ANEXO I).
2. No início de cada semestre será apresentada aos graduandos, matriculados em
TCC, pela bibliotecária, a normatização estabelecida pela FAZU para a elaboração
do trabalho final, exigência para graduar-se.
2.1 - As normas para execução do TCC estão disponíveis no site da FAZU
(biblioteca/documentos/normatização de TCC) e na biblioteca (cópias impressas)
para consulta in loco.
3. Cada graduando poderá imprimir as normas para execução do TCC, explicitadas no
site da FAZU para facilitar a elaboração do mesmo e garantir a correta redação de
acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
4. Os orientadores de TCC, de diferentes cursos, deverão estar sempre em contato,
adotando procedimentos comuns.
5. O acompanhamento da elaboração do TCC deve ser rigoroso, tanto por parte do
orientador de TCC, quanto por parte do orientador do trabalho, para evitar problemas
de reprovação.
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6. O trabalho deverá ter no mínimo 50 páginas para os cursos noturnos e 40 páginas
para os cursos diurnos.
7. Durante o semestre, os graduandos deverão fazer treinamentos de apresentação.
Do orientador dos trabalhos
1. Poderá atuar como orientador de trabalho, docentes da FAZU ou profissionais de
outras Instituições, com no mínimo título de especialista, preferencialmente com
atuações em experimentação e pesquisa, sendo cada caso previamente sujeito à
aprovação da Coordenação do Curso e do orientador de TCC.
2.

O profissional da FAZU ou de outras Instituições poderá orientar no máximo 5 (cinco)
alunos. Em situações especiais, o coordenador de curso poderá autorizar número
maior de alunos para cada orientador.

3. Na FAZU há um “BANCO DE ORIENTADORES DE TCC” composto por todos os
coordenadores de curso, de ensino e de pós-graduação, direção e vice-direção,
professores de tempo parcial e professores coordenadores de Projetos de Produção.
4. Aos orientadores de trabalho caberá, após entrega da versão final do trabalho, ao
término do semestre letivo, receber certificado como Orientador de Trabalho de
Conclusão de Curso.
5. O orientador de TCC deverá preencher o “Termo de Compromisso do Orientador de
TCC” (ANEXO II) cabendo ao graduando devolvê-lo ao responsável logo após o
término do acordo entre as partes (graduando/orientador).
6. O orientador de TCC ficará responsável pelo conteúdo e sequência dos assuntos na
composição do trabalho, bem como pelo uso das normas da ABNT e deverá
preencher a “Ficha de Controle de Frequência às reuniões de orientação”. (ANEXO
III).
7. O orientador de TCC deverá estabelecer datas para as entregas parciais do trabalho
e deverá ter no mínimo 5 (cinco) encontros com o orientando.
8. Os orientadores dos alunos deverão informar ao orientador de TCC o andamento de
sua orientação.
Do orientador de TCC

1. O orientador de TCC deverá seguir todas as orientações da Normatização de TCC
disponível no site da FAZU e repassá-las aos seus alunos, no início de cada
semestre.
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2. O orientador de TCC deverá promover a orientação e esclarecimentos necessários à
execução do trabalho; acompanhar a realização dos TCCs mediante contatos com
alunos e orientadores; organizar os treinamentos e as apresentações dos TCCs;
encaminhar à coordenação de curso a relação dos trabalhos que serão
desenvolvidos durante o semestre com o nome dos alunos e de seus respectivos
orientadores; ficar responsável pela entrega do TCC ao orientador do trabalho e
convidado; coordenar os trabalhos no dia da defesa; fazer o registro da Ata e
entregá-la na Secretaria Geral; fazer a leitura da Ata com o resultado ao final dos
trabalhos e resolver os casos não previstos neste regulamento com a coordenação
do curso.
3. É de responsabilidade do orientador de TCC entregar à Biblioteca todos os trabalhos
aprovados relativos ao semestre, de uma única vez, até o primeiro dia letivo do
semestre subsequente.
3.1 – Os TCCs deverão ser entregues juntamente com uma relação por escrito,
em duas vias, contendo título e autor. Essa entrega deverá ser protocolada pelo
funcionário da Biblioteca.

Das categorias de trabalho

O TCC, de acordo com sua natureza, será classificado em duas categorias:
 Revisão Bibliográfica – com análise crítica e/ou tratamento de dados;
 Projeto de Pesquisa – podendo ser ou não proveniente do Programa de Iniciação
Científica da FAZU, de experimento realizado na Faculdade (fazenda-escola,
Laboratórios) ou em empresas previamente aprovadas pelas Coordenações de
Curso.
Das datas de entrega e de apresentação

1. O graduando deverá entregar ao orientador de TCC três cópias da monografia,
encadernadas em espiral, para serem repassadas aos avaliadores (orientador do
trabalho, orientador de TCC e membro convidado), impreterivelmente, até 10 (dez)
dias antes da data de sua defesa, até às 18h e 15 minutos para os cursos diurnos e
22h e 30 minutos para os cursos noturnos, a orientador de TCC.
2. O graduando deverá entregar a “Declaração de Avaliação de TCC” (ANEXO IV) e a
“Ficha de Controle de Frequência às reuniões de orientação” junto com as cópias do
TCC.
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3. O não cumprimento do item 1 fará com que o graduando dos cursos diurnos perca 11
(onze pontos), a cada dia de atraso e o dos cursos noturnos será automaticamente
reprovado.
4. As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso acontecerão na FAZU, em local e
data determinados antecipadamente pelo orientador de TCC e/ou Coordenações.
Da Banca Examinadora de avaliação dos trabalhos

1. A Banca Examinadora de avaliação será composta de três membros: o orientador do
trabalho, o orientador de TCC e um convidado, escolhido em comum acordo pelo
orientador, pelo orientador de TCC e pelo orientando.
O membro convidado ou o orientador do trabalho não deverão ter parentesco
com o graduando.
2. A Banca Examinadora irá avaliar o TCC e sua apresentação, arguindo o graduando,
comentando o trabalho e dando notas de acordo com a ficha avaliativa elaborada
pelo orientador de TCC, coordenações de curso e de ensino. Esta ficha avaliativa
será entregue pelo orientador de TCC à Banca Examinadora no dia da
apresentação.
Da apresentação

1. O graduando terá de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos para apresentar o seu trabalho.
2. Cada membro da Banca Examinadora terá 5 (cinco) minutos para fazer a arguição e
considerações sendo que, ao final, para defesa, o graduando terá até 10 (dez)
minutos, se necessário.
3. A ausência do aluno no dia da apresentação do TCC deverá ser protocolada por
escrito na Secretaria Geral da FAZU e somente será aceita conforme casos previstos
pela Legislação vigente, descrita na agenda Institucional. Não será admitido atraso
para o início da apresentação, devendo a Banca Examinadora decidir quanto aos
procedimentos a serem tomados.
4. A ausência do orientador do trabalho, no dia da apresentação do TCC, deverá ser
justificada através de ofício dirigido ao orientador de TCC, que analisará e decidirá
com a Coordenação a possibilidade de uma nova data para a apresentação do TCC
ou não.
5. A ausência do membro convidado na Banca Examinadora no dia da apresentação
implicará na substituição deste, após consenso entre o orientador de TCC e o
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orientador do trabalho, desde que esse novo membro tenha tido tempo hábil para
leitura e avaliação do trabalho. Caso isso não seja possível, deverá ser marcada
uma nova data de apresentação ou o orientador de TCC responsabilizar-se-á pela
nota do membro ausente.
6. A ausência do orientador de TCC implicará automaticamente uma nova data de
apresentação.
Da avaliação
1. Após cada apresentação, a Banca Examinadora deverá reunir-se para deliberação
do resultado final, obtido através de 3 (três) notas de 1 (um) a dez (dez) pontos cada,
perfazendo um total máximo de 30 (trinta) pontos, sendo:
 Nota 1: Pontos referentes à nota do orientador de TCC;
 Nota 2: Pontos referentes à nota do orientador do trabalho;
 Nota 3: Pontos referentes à nota do membro convidado.
1.1 – Caso o orientador de TCC, o membro convidado ou seu substituto não
estiverem presentes valerá a média aritmética dos outros dois membros
presentes para os cursos diurnos. Nos cursos noturnos, o orientador de TCC
responsabilizar-se-á pela nota.
1.2 – Para o registro das notas, o orientador de TCC, após a defesa, considerará
os pontos atribuídos por cada membro integrante da Banca Examinadora
(fichas de avaliação com modelo próprio) em até 10 pontos, sendo obtida a
média a partir das três notas. A distribuição da média será feita no sistema, de
forma proporcional, atendendo às normas institucionais, conforme descrito
abaixo:
N1 = [(A+B+C)/3] x 3 = 30 pontos,
N2 = [(A+B+C)/3] x 3 = 30 pontos,
N3 = [(A+B+C)/3] x 4 = 40 pontos,
sendo que A, B e C representam respectivamente as notas dos membros
integrantes da Banca Examinadora.
1.3 - No Histórico Escolar a nota será registrada de forma ajustada ao total de 10
pontos, ou seja: (N1+N2+N3)/10 = 10 pontos.
2. Ao final da deliberação, quando serão atribuídos os pontos pela Banca Examinadora,
o graduando será chamado para que receba o resultado: aprovado ou reprovado.
3. Será considerado aprovado o graduando que obtiver média igual ou superior a 7,0
(sete) pontos e frequência mínima de 75%;
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3.1 – O resultado final da divulgação da nota atribuída pelos membros da Banca
Examinadora está condicionado à entrega final da monografia ao orientador de TCC,
devidamente corrigida, encadernada com capa dura na cor estabelecida para cada
curso, conforme item 7, até no máximo 7 (sete) dias após a apresentação para os
cursos noturnos. Nos cursos diurnos, após a defesa, o aluno terá até 14 dias para
entregar a versão final corrigida e mais 7 (sete) dias para a entrega da versão
encadernada. Caso o graduando não entregue o trabalho com as correções no prazo
determinado, as notas compostas pelos membros da banca serão anuladas e os
alunos automaticamente reprovados.
4. O graduando que obtiver média entre 4 (quatro) e 6,9 (seis vírgula nove) deverá
corrigir o trabalho seguindo as orientações da Banca Examinadora entregá-lo de acordo
com a data a ser marcada, de caráter irrevogável, pelo orientador de TCC. O graduando
submeter-se-á assim a uma nova apresentação da mesma monografia a uma Banca
Examinadora escolhida pelo orientador de TCC e o orientador do trabalho, durante a
data prevista no calendário da FAZU para os Exames Finais.
5. Será considerado reprovado o aluno que:
 obtiver média inferior a 4 (quatro);
 não entregar no prazo estipulado, conforme item 1 Das datas de entrega e de
apresentação;
 não comparecer no dia e horário estipulados pelo orientador de TCC para
apresentação de seu trabalho (exceto para os casos previstos em Lei);
 tiver frequência inferior a 75%.
6. O aluno será considerado REPROVADO caso seja comprovado ter havido cópia
parcial ou integral do trabalho realizado por outro autor. A REPROVAÇÃO poderá ocorrer
em qualquer fase da elaboração, da apresentação ou até o momento formal da colação
de grau, desde que a cópia parcial ou integral seja devidamente comprovada pelo
orientador de TCC, orientador do trabalho ou coordenador do curso. É de inteira
responsabilidade do graduando responder e assumir questões referentes ao trabalho
apresentado.
6.1 O graduando deverá matricular-se novamente para repetir o TCC no próximo
semestre, elaborando novo trabalho.
7. As cores estabelecidas para cada curso são:
 Agronomia: azul
 Agronegócio: azul
 Secretariado Executivo Bilíngüe: marrom
 Sistemas de Informação: preta
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 Zootecnia: verde
8. Os casos omissos serão analisados pelo orientador de TCC, coordenadores de curso,
de ensino e Colegiados de curso.
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