PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
DE ENGENHARIA AGRONÔMICA

P

LINK DO LATTES

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA

PROJETO PEDAGÓGICO DO
CURSO DE ENGENHARIA
AGRONÔMICA

MANTIDA
FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL
MANTENEDORA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL
2

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
COROMANDEL/MG

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
Membros do Núcleo Docente Estruturante, Professores e
Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do curso de
Engenharia Agronômica.

Diretora Geral da FCC: Ana Alice Ferreira de Souza
Dr. Carlos Eduardo C. de Castro
Dr. Darlan Ferreira Borges
Esp. Dayse Menezes Dayrell
Me. Douglas Pereira Castro
Dr. Wellington Ferrari Silva

3

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................... 8
1.1

Contextualização da FCC ...................................................................... 8

1.2

Dados Socioeconômicos da Região e Justificativa para criação do curso:
9

1.3

Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel ................................... 14

1.4. Ato Autorizativo anterior ou Ato de Criação ............................................. 16
1.5.

Contextualização do Curso .................................................................. 16

1.6.

Organização Didático Pedagógica ....................................................... 17

1.7.

Concepção do Curso ........................................................................... 18

1.8.

Políticas Educacionais no Âmbito do Curso......................................... 21

1.8.1.

Políticas de Educação Ambiental da Instituição ............................... 23

1.8.2.

Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior ........................ 25

1.8.3.

Política Afrodescendente e Indígena ................................................ 27

1.8.4.

Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ............... 28

1.9.

Objetivos do Curso .............................................................................. 29

1.10.

Perfil Profissional do Egresso........................................................... 31

1.11.

Estrutura Curricular .......................................................................... 32

1.12.

Conteúdos Curriculares .................................................................... 34

1.13.

Metodologia ...................................................................................... 36

1.14.

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ................................. 38

1.15.

Atividades Extra-Curriculares (AEC) ................................................ 39

1.16.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) .......................................... 42

1.17.

Apoio ao Discente ............................................................................ 44

1.17.1. Mecanismos de Nivelamento ........................................................... 45
1.17.2. Apoio Psicopedagógico ao Discente/Docente .................................. 46
1.17.3. Ouvidoria .......................................................................................... 47
1.17.4. Monitoria........................................................................................... 48
1.17.5. Diretório Central Estudantil – DCE ................................................... 49
4

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
1.17.6. Empresa Junior ................................... Erro! Indicador não definido.
1.17.7. Estímulo a Atividades Acadêmicas .................................................. 50
1.17.8. Iniciação Científica e Extensão ........................................................ 51
1.17.9. Programa de Apoio Financeiro ......................................................... 52
1.17.10.

A comunicação e a Intercomunicação no Curso ........................... 53

1.18.

Acompanhamento de Egressos ....................................................... 54

1.19.

Processo de Autoavaliação .............................................................. 55

1.19.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso .............. 56
1.20.

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de

Ensino Aprendizagem ............................................................................................... 57
1.21.

Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
57

1.22.

Número de Vagas ............................................................................ 60

1.23.

Responsabilidade Social e Inclusão ................................................. 60

1.24.

Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do

PPC

60
1.25.

2.

Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos........... 61

CORPO DOCENTE ........................................................................................ 61
2.5.

Atuação e Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE ......... 62

2.6.

Titulação e Formação Acadêmica do NDE .......................................... 63

2.7.

Regime de Trabalho do NDE ............................................................... 64

2.8.

Atuação do Coordenador(a)................................................................. 64

2.9.

Titulação e Formação do Coordenador do Curso ................................ 66

2.10.

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso ............................... 66

2.11.

Titulação do Corpo Docente ............................................................. 66

2.12.

Regime de Trabalho do Corpo Docente ........................................... 66

2.13.

Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do

Corpo Docente 67
2.14.

Alunos por Turma em Disciplina Teórica .......................................... 68

2.15.

Número Médio de Disciplinas por Docente ...................................... 68

2.16.

Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente
68

2.17.

Pesquisa e Produção Científica ....................................................... 70
5

3.

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
INFRAESTRUTURA ....................................................................................... 70
3.5.

Condições de Acessibilidade para Pessoas com Deficiências ............ 71

3.5.1.

Necessidades Auditivas ................................................................... 71

3.5.2.

Necessidades Físicas....................................................................... 72

3.5.3.

Necessidades Visuais ...................................................................... 73

3.6.

Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI/Tempo

Parcial – TP 73
3.7.

Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços

Acadêmicos 74
3.8.

Sala de Professores ............................................................................. 74

3.9.

Salas de Aula ....................................................................................... 74

3.10.

Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática ........................ 75

3.11.

Biblioteca - Infraestrutura ................................................................. 75

3.11.1. Bibliografia Básica ............................................................................ 75
3.11.2. Bibliografia Complementar ............................................................... 76
3.11.3. Periódicos Especializados ................................................................ 76
3.11.4. Bases de Dados Assinadas.............................................................. 76
3.11.5. Bases de Dados de Livre Acesso ..................................................... 77
3.12.

Informatização .................................................................................. 77

3.13.

Sistema LS Educação ...................................................................... 77

3.14.

Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades.................. 78

3.15.

Serviços............................................................................................ 79

3.16.

Livros da Bibliografia Básica ............................................................ 79

3.17.

Livros da Bibliografia Complementar ................................................ 79

3.18.

Periódicos Especializados, Indexados e Correntes .......................... 79

3.19.

Laboratórios Didáticos Especializados ............................................. 80

3.19.1. Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade ........................... 80
Laboratório de Informática .............................................................................. 80
3.19.2. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade ........................ 85
Fazenda Experimental .................................................................................... 87
Futuras Instalações......................................................................................... 88
Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços ............................................ 88
Anexo 1 – Matriz Curricular ............................................................................ 89
6

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
ANEXO 2 – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA ............................................................ 93
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS ..................................................... 144
ANEXO 4 – REGULAMENTO ESTÁGIO SUPERVISIONADO ............................... 154

7

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
1 APRESENTAÇÃO

1.1

Contextualização da FCC

Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL

CNPJ:

03.327.571/0001-23

End.:

Av: Adolfo Timóteo da Silva,433

Cidade:

Coromandel

UF:

Fone:

34-3841-3410

http://fcc.edu.br/

MG

CEP:

38550-000

E-mail:
secretaria@fcc.edu.br
Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DECOROMANDEL

CNPJ:

03.327.571/0001-23

End.:

Av: Adolfo Timóteo da Silva,433

Cidade:

Coromandel

UF:

Fone:

(34) 3841-3410

http://fcc.edu.br/

MG CEP:

38550-000

E-mail:
secretaria@fcc.edu.br
Dados de Identificação do Curso:
Curso:
Coordenador:
Município de Funcionamento
Diploma Conferido:
Modalidade:
Prazo para integralização
Carga horária do curso:
Regime Letivo:

Engenharia Agronômica
Dayse Menezes Dayrell
Coromandel/ MG
Bacharelado
Presencial
10 semestres a 15 semestres
4200 horas
Semestral

Turnos de Oferta:

Noturno

Vagas Ofertadas:

100

MISSAO DA FCC:
8
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Formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da
região na qual está inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora
e libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a
equidade na prestação de serviços visando à busca constante da excelência
educacional.

1.2

Dados Socioeconômicos da Região e Justificativa para criação do

curso:

Na atualidade, entre diferentes possibilidades de crescimento e expansão da
FCC desponta o presente projeto do Curso de Engenharia Agronômica, que contribui
para a diversificação das modalidades de ensino na Instituição.
A decisão de criar o curso de Engenharia Agronômica decorreu pelo
compromisso desta Instituição de contribuir para o desenvolvimento do ser humano e
da sociedade brasileira, buscando colaborar com o desenvolvimento científico, social,
tecnológico e, sobretudo desenvolver ações com um efetivo alcance socioeconômico
para o progresso e economia da região do Alto do Paranaíba, bem como do estado
de Minas Gerais e do Brasil. Justifica-se também, pela crescente demanda pelo
mercado de trabalho na região e em todo o país, bem como dos avanços pelos quais,
o mundo globalizado constantemente passa em especial na área da Agropecuária.
Ainda levou-se em conta o número alunos que cursam o ensino médio e que
ao terminar o mesmo, vão para outra região à procura desse curso, provocando a
evasão de mais de 40% dos jovens da região, que na maioria das vezes não retornam
por motivos de adaptação do local e porque já conseguiram empregos na área de
atuação.
Uma das consequências da implantação deste curso será o aumento no nível
de qualidade e das técnicas utilizadas na agricultura local, pois, o curso necessitará
da implantação de laboratórios, específicos para a área, para as práticas das
disciplinas específicas, em como auxiliar no estágio supervisionado dos discentes.
Sendo que a região é basicamente financiada pela agricultura familiar estes espaços
também atenderão comunidade e região em geral em qualquer nível, com as mais
avançadas técnicas de manejo, cultivo, irrigação e colheita, introduzindo assim o micro
e pequeno produtor da comunidade onde estará inserindo o curso nas novas
9
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tecnologias da produção rural, realizando consultas, atendimentos e demais práticas
que são inerentes ao curso, colaborando para melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos e consequentemente da comunidade a qual a instituição está inserida.
Para tanto, em questão territorial Coromandel é um município embora tenha
uma população de 27.547 pessoas, sua extensão é de 3.313,116 km o que
proporciona que diferentes profissionais atuem nas suas regionalidades bem como
pela grande quantidade de fazendas.
Dessa necessidade, surge o curso para suprir a demanda sócio-regional, tendo
como objetivo principal à formação de profissional de nível superior, com capacidade
para desempenho profissional técnico-científico e de atuação como agente social
comprometido com a promoção do desenvolvimento sustentável e da contínua
melhoria de técnicas agrícolas e do meio ambiente. A expectativa é que a formação
de Engenheiros Agrônomos na região traga benefícios aos empresários do setor de
agronegócios e aos produtores rurais, gerando e/ou aumentando sua renda com o
uso adequado de manejo e tecnologia, reduzindo o impacto e preservando os
ecossistemas naturais. Somando a isso, há preocupação com uma formação
globalizada e crítica para os envolvidos no processo, de forma que seja permitido o
exercício da cidadania como sujeitos de transformação da realidade, com respostas
para os grandes problemas atuais.
Essa proposta é apropriada devido a Faculdade possuir infraestrutura, com
estrutura física e recursos humanos existentes, que devem ser aproveitados,
potencializados e ampliados para garantir a qualidade do ensino na instituição pública
e atender as demandas educacionais em sua área de abrangência.
Características Regionais de Coromandel

Município

População
2010
Coromandel
27.547
Fonte: IBGE/Cidades

Área da unidade
territorial (km²)
3.313,116

Densidade demográfica
(hab/km²)
8,31
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A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12
mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez
regiões de planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto
Paranaíba. É formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões,
localizada na região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem
como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro
maior contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia
do estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz fronteira a norte com
o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José
do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a
leste com a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste de Mato
Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de
Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior
município do interior mineiro.
Evolução Populacional
11
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Ano
1991
1996
2000
2007
2010

Evolução Populacional
Coromandel
Minas Gerais
24.954
15.743.152
25.823
16.567.989
27.452
17.891.494
27.392
19.273.506
27.547
19.597.330

Brasil
146.825.475
156.032.944
169.799.170
183.987.291
190.755.799

Fonte: IBGE/Cidades
Número de Escolas por Nível
Variável
Coromandel
Fundamental
12
Médio
6

Minas Gerais
108,44
30,69

Brasil
1.340,77
279,93

Fonte: IBGE/Cidades
PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Coromandel
Minas Gerais
Homens Mulheres Homens Mulheres
836
793
649.660 627.206
0 a 4 anos
944
927
726.034 702.961
5 a 9 anos
1.110
1.132
858.109 830.051
10 a 14 anos
1.111
1.115
868.022 851.253
15 a 19 anos
1.087
1.043
874.104 859.390
20 a 24 anos
1.115
1.030
851.586 853.105
25 a 29 anos
1.059
1.037
790.229 805.450
30 a 34 anos
1.057
1.116
694.342 722.116
35 a 39 anos
1.176
1.047
671.738 702.039
40 a 44 anos
1.039
968
628.195 666.388
45 a 49 anos
915
832
548.830 584.829
50 a 54 anos
780
726
441.415 479.714
55 a 59 anos
622
537
339.165 376.212
60 a 64 anos
441
454
251.626 290.172
65 a 69 anos
313
336
191.852 233.376
70 a 74 anos
182
230
129.276 168.843
75 a 79 anos
100
165
76.292 112.030
80 a 84 anos
55
70
34.862
56.569
85 a 89 anos
12
24
12.469
24.269
90 a 94 anos
2
6
3.332
7.576
95 a 99 anos
1
2
739
1.904
Mais de 100 anos
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Brasil
Homens
Mulheres
7.016.614 6.778.795
7.623.749 7.344.867
8.724.960 8.440.940
8.558.497 8.431.641
8.629.807 8.614.581
8.460.631 8.643.096
7.717.365 8.026.554
6.766.450 7.121.722
6.320.374 6.688.585
5.691.791 6.141.128
4.834.828 5.305.231
3.902.183 4.373.673
3.040.897 3.467.956
2.223.953 2.616.639
1.667.289 2.074.165
1.090.455 1.472.860
668.589
998.311
310.739
508.702
114.961
211.589
31.528
66.804
7.245
16.987
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Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária,
e a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias.
O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897
bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana
de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74%
do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).
A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária,
e a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias.
O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897
bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana
de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74%
do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).

Educação Superior

Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a
Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém,
viveu o boom educacional do final dos anos sessenta, com a implantação de
diversas instituições privadas de Educação Superior.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de
diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior
13
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integra varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 km, para onde
convergem alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus conhecimentos
culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir
com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio social.
1.3

Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel

Trajetória da Faculdade
A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) é um estabelecimento de ensino
superior, mantido pela Associação Educacional de Coromandel, CNPJ nº
03.327.571/0001-23, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede
na Avenida Adolfo Timóteo da Silva, 433, Brasil Novo, no Município de Coromandel MG, CEP: 38550-000, Estado de Minas Gerais, com seu estatuto registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Comarca de Coromandel, no livro nº
384, Páginas nº 084, em 17 de fevereiro de 1999. O funcionamento da IES foi
autorizado pela portaria nº 2.076, de 21 de dezembro de 2000, com publicação no
Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2000 como Instituição de Ensino
Superior dedicada à graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, cursos
sequenciais, tecnológicos, à distância.
O início das atividades da IES ocorreu no ano de 2001 com a aprovação pelo
DEPES/SESU/ MEC, dos cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em
Educação Física, Licenciatura em Letras e Pedagogia, este último com habilitações
em Orientação Educacional e Supervisão Escolar, com início em 2002, todos já
reconhecidos pelo MEC. Em 2004, iniciou-se o curso de Enfermagem buscando
atender a demanda da região que na época não havia profissionais em número
suficiente com este curso superior para suprir as necessidades da região.
Em 2006 iniciou-se os cursos de Pós Graduação com os Cursos de Educação
Especial, Metodologia do Ensino Superior e Psicopedagogia. No ano de 2010, foram
oferecidos os cursos de Especialização “Lato sensu” em “Didática e Metodologia do
Ensino Superior”, “Gestão em Finanças, Marketing e Pessoas” e “Saúde Pública, do
14
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Trabalhador e PSF” e em 2011, os cursos de “Educação Especial na Perspectiva da
Inclusão e LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais” e “MBA em Gestão Estratégica de
Recursos Humanos, Finanças e Marketing”.
No ano de 2012 iniciou-se o Curso de Bacharel em Engenharia Agronômica,
ajudando na formação de profissionais ligados à agricultura. Em 2014 foi aprovado o
curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas visando utilização
modernas ferramentas computacionais, bem como métodos e técnicas avançadas
para projetos aplicados durante todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas e
também aprovado o curso de Bacharel em Medicina Veterinária que apresenta
habilidades para desenvolver ações no âmbito de seus campos específicos de
atuação em saúde animal, clínica e cirurgia veterinária; saneamento e Medicina
Veterinária preventiva; saúde pública e inspeção e tecnologia de produtos de origem
animal; zootecnia, produção e reprodução animal; ecologia e proteção ao meio
ambiente.
Em 2016 bacharel em Psicologia que almeja a formação de profissionais que
irão trabalhar com competências e habilidades no dia a dia do exercício do profissional
da psicologia em diferentes contextos. Todos estes cursos foram estruturados de
acordo com a Portaria de Credenciamento nº. 2.076 de 21/12/2000, Publicado no
Diário Oficial da União nº. 247-E de 26/12/2000 e conforme a Resolução CNE/CES nº
01, de 03 de Abril de 2011 e as diretrizes pertinentes a cada curso.
A Faculdade Cidade de Coromandel tem como missão: formar profissionais que
contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida,
através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma
solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade na prestação de serviços
visando a busca constante da excelência educacional.
O Plano de Desenvolvimento Institucional atende às exigências do Sistema
Federal de Ensino contido na Lei 9.394 e no Decreto 3.860/2001, como também fixa
base para as ações planejadas pela instituição, subsidiando cada vez mais novas
práticas que venham suprir as carências profissionais e mercadológicas as quais
estão inseridas a IES.

15

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
1.4. Ato Autorizativo anterior ou Ato de Criação

PORTARIA N°- 107, DE 22 DE JUNHO DE 2012.

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior,
no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de
2012, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, e
a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores de graduação,
conforme planilha anexa, ministrados pelas Instituições de Ensino Superior, nos
termos do disposto no artigo 35, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado
pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. As autorizações a que se refere esta Portaria são
válidas exclusivamente para os cursos ministrados nos endereços citados na planilha
anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE RODRIGO ARAUJO MESSIAS

Nº de
ordem

Registro eMEC nº

Curso

3

200907941

ENGENHARIA
AGRONÔMICA
(Bacharelado)

1.5.

Nº de
vagas
totais
anuais
100
(cem)

Mantida

Mantenedora

FACULDADE
CIDADE DE
COROMANDEL

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
DE
COROMANDEL
– AEC

Endereço de
funcionamento do
curso
AVENIDA ADOLFO
TIMÓTEO DA
SILVA, 433,
BRASIL NOVO,
COROMANDEL/MG

Contextualização do Curso

Nome do Curso e a Modalidade: Engenharia Agronômica

Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Coromandel

Endereço de Funcionamento do Curso: Av: Adolfo Timóteo da Silva, nº 433.
Brasil Novo – Coromandel – MG.
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Número de Vagas Autorizadas: 100

Carga Horária Total do Curso: 4.200

Tempos para Integralização: Mínimo de 10 e Máximo de 15 Semestres

Coordenação do Curso: Dayse Menezes Dayrell

1.6.

Organização Didático Pedagógica

Contexto Educacional

A Faculdade Cidade de Coromandel, mantida pela Associação Educacional de
Coromandel, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior
pautada em profissionais que contribuam com o desenvolvimento sustentável da
região.
Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Coromandel são:


Valorizar a vida em todas as suas formas;



Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;



A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade
mais justa e fraterna.

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de
Coromandel, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os
princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com
uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.
O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica, da Faculdade
Cidade de Coromandel, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da
Educação Superior:
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1. A formação humana;
2. A formação específica;
3. A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias.
1.7.

Concepção do Curso

O Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Cidade de Coromandel será
permanente e prioritariamente pensado como importante parte das políticas de
promoção do progresso e do bem-estar (ambos em sentidos amplos) da população
da cidade e as situadas no seu entorno.
O compromisso com a sociedade na qual se insere o curso de Engenharia
Agronômica da FCC e a responsabilidade social é, em primeiro lugar, mas não
exclusivamente, compromisso com o estudante: o estudante, em todos os aspectos e
orientações, será o centro de convergência das preocupações didático-disciplinares
da faculdade, concedendo-se a ele não só participação na vida acadêmica, como
também envolvimento na solução de problemas da região. A ele se reservarão, além
dos direitos prescritos no campo jurídico, os indispensáveis do campo pedagógico
para maximização de seu desempenho escolar.
Ensino e extensão, cada uma a seu modo, serão parte integrante do processo
de educação permanente para cumprimento satisfatório de sua função, desenvolver
ampla discussão em torno de seu papel na promoção da educação permanente e de
suas relações com a sociedade.
Além destes princípios, a indissociabilidade entre ensino, como princípio
pedagógico; a substituição da rigidez curricular dos cursos, tradicionalmente
alicerçados por esteiras de disciplinas, caracterizado por relativa flexibilidade e
liberdade; o reconhecimento de que a produção de conhecimento demanda
intercâmbio e trabalho coletivo permanente, com a compreensão de que as “unidades”
acadêmicas de produção de conhecimento não atuam isoladamente, mas como grupo
de trabalho, que se relaciona com unidades congêneres, seja pela troca de
informações impressas ou eletrônicas ou por meio de publicação científica, seja pela
participação em congressos e similares ou por conferências gerais, de alcance
nacional e internacional, seja por visitas a laboratórios ou outros espaços de pesquisa.
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O engenheiro agronômico cuida dos processos de produção agropecuária. Ele
projeta e administra técnicas e equipamentos usados na lavoura e nas criações.
Estuda e implementa métodos de armazenagem, projeta silos, armazéns e estufas,
sempre pensando em inovação e desenvolvimento sustentável. Propõe a adoção de
medidas que impeçam a erosão e o esgotamento do solo e a poluição de mananciais.
Tencionam açudes, barragens, sistemas de irrigação e de drenagem. Trabalha em
projetos de mecanização agrícola e eletrificação rural. A formação permite, ainda, que
este profissional trabalhe com os aspectos relacionados à distribuição e à
comercialização do produto.
O curso de Engenharia Agronômica deverá formar um profissional com sólida
base científica, capacidade crítica e criativa, de forma a lhe permitir resolver problemas
no setor agropecuários. Este profissional formado pela Faculdade Cidade de
Coromandel terá um forte embasamento em vários ramos da engenharia, para
aplicação de conhecimentos na solução de problemas das atividades agrícolas, em
seus múltiplos aspectos, necessidades e desenvolvimento.

Forma de acesso ao curso

O acesso ao Curso será através de processo seletivo aberto através de Edital,
no qual constarão as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os
critérios de classificação, desempate e demais informações úteis. Por ser curso de
formação Superior será estritamente necessário para matrícula no curso comprovante
de conclusão do ensino médio.
As matrículas serão efetuadas nos meses que antecedem o início das aulas
podendo prolongar-se, caso haja vagas até o início do período letivo. Os períodos de
matrículas serão divulgados com antecedência aos interessados, através de
comunicados.
Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição
poderá emitir declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de
ensino superior, desde que estes atendam aos requisitos necessários especificados
na legislação vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas de cursos superiores.
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As matrículas serão recebidas pelos funcionários da Secretaria da Instituição,
os quais verificarão se os requisitos e a documentação estão de acordo com as
normas regimentais.
Sistema de Avaliação do Projeto do curso

Objetivando uma melhor qualidade de ensino, uma integração dos conteúdos
programáticos das disciplinas que compõem as diretrizes curriculares dos cursos
oferecidos pela Instituição, uma conscientização da necessidade de se auto avaliar,
pretende a Faculdade Cidade de Coromandel, desde o início de seu funcionamento,
envolver-se e preocupar-se com um programa de Avaliação Institucional.
O Programa de Avaliação Institucional a ser implantado pela Faculdade seguirá
as linhas delineadas pelo ENADE e visará a transformar o dia a dia da Instituição em
momentos de pesquisa institucional permanente através da avaliação, incluindo tanto
o campo acadêmico e o administrativo.
A avaliação institucional ora proposta terá como finalidade primordial o
autoconhecimento e a tomada de decisões na perspectiva de desenvolver educação
superior qualidade e compromisso.
A Faculdade constituir-se-á numa Instituição de Ensino que buscará sempre o
aperfeiçoamento de suas metas e atualização de seus objetivos, considerando
sempre as peculiaridades locais, do Estado de Minas Gerais, respeitando a cultura,
as crenças e a economia regional, bem como a necessidade de qualificar profissionais
para serem inseridos no mercado de trabalho local, nacional e internacional, por isso,
desde a sua implantação, a Instituição adotará o Programa de Avaliação Institucional,
que lhe oferecerá indicadores para a revisão das ações e do redirecionamento das
estratégias de atuação. Será esse programa, a base para o planejamento e a gestão
institucional e instrumento de acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico
e processo sistemático de informações à sociedade.
O objetivo primeiro do Programa é acompanhar passo a passo o processo de
implantação da Faculdade e, depois, implementá-lo revendo e aperfeiçoando o seu
projeto pedagógico e sócio político, garantido, assim, uma melhoria na qualidade de
ensino, conhecendo como se realizam e se inter-relacionam as funções de ensino,
iniciação á pesquisa e extensão. Pelo autoconhecimento, a Instituição identificará os
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acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades;
envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e
das negativas, assumindo assim a direção efetiva da melhor gestão políticaacadêmica da Faculdade como um todo.
O conhecimento das estratégicas, que derem certo, norteará as decisões no
sentido de disseminá-las, generalizando o bom desempenho. Por outro lado, as
formas de ações que não apresentarem resultados satisfatórios serão modificadas,
buscando alternativas para novos caminhos, sendo o Programa de Avaliação
Institucional da Faculdade ponto de partida para os ajustes necessários.

1.8.

Políticas Educacionais no Âmbito do Curso

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os órgãos
Administrativos de apoio, que conforme o organograma da Instituição contemplam
todas as necessidades institucionais e legais incluso no PDI. Os órgãos de Colegiado
Superior de Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados
por portaria e através da realização de reuniões que vem ocorrendo frequentemente
determinadas pelo regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição,
com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e
metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões
institucionais e das determinações do MEC.
A Faculdade Cidade de Coromandel conta com uma CPA atuante junto as
diferentes representatividades a que se destina, onde anualmente, aplica-se
questionários estruturados dentro das 10 dimensões as quais são contempladas pelo
MEC. Os questionários são analisados por esse órgão consultivo que apontadas as
fragilizadas existentes na IES, busca-se mapeá-las e passando-as ao CONSUAD e
que busca atender de todas as fragilidades medidas saneadoras de forma a
possibilitar e integrar o processo de ensino aprendizagem.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permiti
uma postura que contemple essa nova realidade político educacional, caracterizandose pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática
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pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização
de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico
organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem realizadas pela
Instituição em um prazo de até 04(quatro) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequouse. A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico,
pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a
crítica reflexiva que proporciona a evolução da sociedade.
A FCC não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida.
Uma vez que ela tem uma apreciável força de impacto sobre os rumos, o destino
institucional e da comunidade. Nesse contexto, as características e as tendências do
meio, alteram e transformam a realidade da instituição, rapidamente e faz necessárias
as adaptações, para galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo,
com certa dose de risco, o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente
mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de Ensino Superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de
seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI
e para que esta tenha procedência e utilidade, as sugestões e as propostas que não
sejam marcadas pela artificialidade.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e
nacional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:


Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP, através dos
resultados obtidos pela IES no ENADE;



Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de
representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da
sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da
instituição;
22
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Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição e NDE, composto por docentes onde através da
discussão coletiva, analisam documentos e diretrizes descrevem caminhos e
objetivos a serem alcançados para a maior significação do ensino e da
formação dos discentes da instituição;



Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do
contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos
próximos anos.
1.8.1. Políticas de Educação Ambiental da Instituição

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
A educação ambiental deve ser considerada uma ação educativa constante
pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade
global e das relações entre o homem e o meio.
Política Ambiental é um conjunto de ações ordenadas e práticas tomadas por
empresas e governos com o propósito de preservar o meio ambiente e garantir o
desenvolvimento sustentável do planeta. Ela deve ser norteada por princípios e
valores ambientais que levem em consideração a sustentabilidade.
Estas políticas são importantes instrumentos para a garantia de um futuro com
desenvolvimento e preservação ambiental. São de extrema importância para o
combate ao aquecimento global do planeta, redução da poluição ambiental e
consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população de forma geral.
A Política Ambiental possui a função de orientar, ordenar e norteara instituição
em seus princípios éticos e de responsabilidade ambiental, que, consequentemente,
se transformam em uma preocupação para com a própria comunidade acadêmica e
com a sociedade.
A criação dessa política encontra-se inserida na própria visão de futuro da FCC
segundo seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Tal objetivo encontra-se, por
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sua vez, totalmente contextualizado com a preocupação nacional e internacional de
conservação e uso racional de recursos naturais.
A Faculdade Cidade de Coromandel compreende a importância da mobilização
da comunidade acadêmica para reflexões que envolvem questões relacionadas à
Educação Ambiental. Assim, as coordenações de cursos da instituição, juntamente
com a Direção Geral da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de
acordo com os princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica,
incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº
4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura,
permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de
resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade
ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como
propiciadora do pleno exercício da cidadania.
A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento,
mas na valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma
aprendizagem significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da
comunidade.
A problemática em relação ao meio ambiente e seu processo de degradação
tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões entre os vários segmentos
sociais, na mídia e recentemente tem sido objeto de políticas públicas voltadas,
principalmente, ao processo educacional. Neste contexto, várias ações foram
realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do
Programa Nacional de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos
Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi
inserida como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FCC iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar
diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade
socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a
necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação
científica.
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1.8.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e para a
convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de
organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e
planetário e para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em sua missão e
em todos regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações práticas
educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos
e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos,
sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de
garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de promover
a educação para a mudança e a transformação social, independente da área de
estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I - dignidade
humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e
das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na educação,
posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da
União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade, vivência
E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:

I. apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II. afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III. formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
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IV. desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
V. fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem
como da reparação das diferentes formas de violação de direitos.

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e
responsável, junto a região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos meios
midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da IES: “Formar profissionais que contribuam para o
desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, através de uma proposta
filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva
garantindo a universalização e a equidade na prestação de serviços visando à busca
constante da excelência educacional
PDI (2021 a 2025).

Iniciação Científica (Pesquisa)

No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando na
promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de propostas
de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente indígena,
memória do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e demais
atividades que possam se tornar de referência para o desenvolvimento de outros
projetos.
Atividades de Extensão

São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES
com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a
mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente
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escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de políticas
em prol dos direitos humanos.
Gestão

Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de
violações através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social junto
ás esferas públicas de cidadania, com participação da IES em conselhos, comitês,
fóruns de direito e politicas publicas além da participação em projetos sociais
principalmente relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que muitas
vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de colaboradores com
experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH
como parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será
possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e
Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e
política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos,
salientando que outras formas de problemas com o avanço das tecnologias (bullying,
invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a manutenção destes
direitos.

1.8.3. Política Afrodescendente e Indígena

Para a execução da política na Faculdade Cidade de Coromandel a mesma
inseriu em todos os cursos a disciplina “História e Cultura Afro-brasielira e Indígena”.
A instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de
seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a
temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como
um todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de conhecimento,
possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto africana.
Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos
sociais, gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover
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e implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de
Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação
indígena.
O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Engenharia Agronômica.

1.8.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, onde
se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação social,
e interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do
autismo, existem vários graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou
menos severa a situação do indivíduo que possui esta síndrome. Dentre os graus de
severidade, propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e
o terceiro com comprometimento mais discreto.
A Faculdade Cidade de Coromandel preocupa-se com a temática e trabalha
em sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à
participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da mediação
e destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o professor como
elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FCC conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno
autista,

oferecendo

ao

mesmo

o

suporte

necessário.

São

desenvolvidas

periodicamente palestras e seminários que abordam a temática para toda a
comunidade acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema
de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a
pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
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Neste contexto a FCC está propondo desenvolver uma política de
acompanhamento e auxílio ao autista e não apenas a transmissão de conteúdos numa
disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.
1.9.

Objetivos do Curso

A FCC preza por uma formação pautada na atuação ética e profissional de seus
acadêmicos:

1° Preparar profissionais para a difusão de tecnologias em mecanização agrícola,
nutrição de plantas, colheita e beneficiamento de produtos agrícolas e
industrialização de produtos de origem vegetal;
2° Gerar, adaptar e validar tecnologias à agricultura, sob a ótica da
sustentabilidade da relação do homem com a natureza;
3° Graduar agrônomos para organizar, dirigir e executar atividades técnicas
concernentes ao ensino, pesquisa e extensão na área agrícola, em seus mais
diferentes graus;
4° Formar agrônomos para executar estudos agroeconômicos e agroindustriais;
Fiscalizar indústrias e o comércio de todos os insumos agrícolas e
agroindustriais;
5° Instrumentalizar o futuro profissional para incrementar a produção vegetal de
interesse nacional ou regional;
6° Incutir no futuro agrônomo a necessidade do embasamento teórico técnico científico sobre fatores do manejo de plantas, tais como: Gênese de solos,
conservação

ambiental,

mecanização

agrícola,

adubação,

plantio,

fitossanidade, fito melhoramento e botânica, armazenamento e agro
industrialização de produtos de origem vegetal de interesse humano.
7° Enriquecer, através de práticas competentes, o conhecimento transmitido por
professores hábeis

via

exposições temáticas ou

demonstrações de

metodologias.
8° Capacitar o profissional de agronomia para a realização de pesquisa
agronômica aplicada, sob a égide dos problemas de abastecimento alimentar
que se lhe apresentarem, nas mais diferentes condições edafoclimáticas.
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9° Desenvolver a capacidade crítica do profissional a ser formado para que possa,
adotando tecnologias disponíveis, tomar decisões em tempo hábil. Este ponto
torna-se fundamental visto que, o objeto de trabalho da Agronomia envolve
seres vivos, fenômenos naturais e suas inter-relações. Os fatos decorrentes do
manejo destes fenômenos não estarão, portanto, sob total controle do
Agrônomo que, deve estar apto a conduzi-los rumo à produtividade agrícola
pretendida.
10° O profissional de agronomia deve associar os conhecimentos técnicos às
necessidades e possibilidades do produtor agrícola brasileiro. Isto será
realizado através da aproximação, gradual, do futuro profissional ao ambiente
sociocultural, típico da zona rural. Este objetivo vem sendo alcançado através
de visitas técnicas à propriedades rurais, cooperativas e agroindústrias ainda
complementado através dos estágios realizados durante o curso de graduação.

Competências Gerais

Ao longo do curso, as disciplinas integradas do curso possibilitarão:
capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do
processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento
qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e
apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de
situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de
atuação do engenheiro.
Competências e Habilidades Específicas:

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 vistoriais, 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
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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.

1.10. Perfil Profissional do Egresso

O Perfil do Egresso do curso de Engenharia Agronômica da FCC tem como
base a formação de um profissional que além de atender a demanda necessária de
sua área de atuação, seja também um cidadão atuante na comunidade onde está
inserido, um verdadeiro formador de opinião com capacidade de diagnosticar e
conduzir as mudanças desejadas com ética e moral. Este profissional também deve
preconizar a filosofia da educação continuada como forma de adaptar-se às
mudanças nos contextos sociais, econômicos e tecnológicos por que passa a
sociedade.
O Engenheiro Agrônomo formado pela Faculdade Cidade de Coromandel,
deverá conhecer os aspectos essenciais da Engenharia Agronômica, para
identificação e resolução de problemas de acordo com as DCN’s do Curso.

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
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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,
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.
1.11. Estrutura Curricular

A estrutura curricular do curso está em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais, e poderá ser modificada conforme a necessidade do curso
não deixando de cumprir as exigências do MEC., mantendo a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, com aulas teóricas e práticas e carga horária compatível. Além
das abordagens das disciplinas optativas: AVALIAÇÃO PERICIAS, SECAGEM E
ARMAZENAMENTO DE GRÃOS, PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS,
AGRICULTURA
CAPRINOCULTURA,

ORGÂNICA,

FLORICULTURA

EQUINOCULTURA,

LIBRAS;

E

SAÚDE;

PAISAGISMO,
SOCIEDADE

E

DIREITOS HUMANOS, SAÚDE AMBIENTAL.
Organização Curricular

A formação do Engenheiro Agrônomo cujos valores éticos, morais e políticos
traduzam a ação de um profissional comprometida com a superação da miséria
humana, fundamentada na ciência e expressada nas competências técnicas e
científicas, tem como Eixo Epistemológico os seguintes pressupostos: o aprender a
aprender, o aprender fazendo, o aprender a pensar e o aprender a viver junto.
Dessa forma estaremos buscando a formação do sujeito histórico, pois
permitiremos a construção de novas e diferentes referências sobre o pensamento real.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, corporificada
pelo componente curricular que contemple:
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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 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 de Melhoramento, Manejo e Produção e Floresta.
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.
IV. Os núcleos de conteúdos poderão ser ministrados em diversas formas de
organização, observando o interesse do processo pedagógico e a legislação
vigente.
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V. Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga
horária e de planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais
ou em equipes como:
a) Participação em aulas práticas, teóricas, conferências e palestras;
b) Experimentação em condições de campo ou laboratório;
c) Utilização de sistemas computacionais;
d) Consultas à biblioteca;
e) Viagens de estudo;
f) Visitas técnicas;
g) Pesquisas temáticas e bibliográficas;
h) Projetos de pesquisa e extensão;
i) Estágios profissionalizantes em instituições credenciadas pelas IES;
j) Encontros, congressos, exposições, concursos, seminários, simpósios,
fóruns de discussões, etc.

1.12. Conteúdos Curriculares

A estrutura curricular do curso está em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais, e poderá ser modificada conforme a necessidade do curso
não deixando de cumprir as exigências do MEC., mantendo a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, com aulas teóricas e práticas e carga horária compatível.

Conteúdos

Carga Horária Percentual

Conteúdos Básicos
Onde serão apresentados fundamentos do Curso de

1.480 horas

35,2%

Engenharia Agronômica
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Conteúdos Específicos
Onde o aluno terá contato com problemas reais do Curso
de Engenharia Agronômica com complexidade crescente

2.120 horas

50,5%

200 horas

4,8%

400 horas

9,5%

4200 horas

100%

para integrar aspectos teóricos e práticos da atividade
profissional e um trabalho de conclusão de curso
Atividades Complementares
Visa a integração social e intercâmbio acadêmico dos
alunos do Curso de Engenharia Agronômica
Conteúdos Práticos
Onde

o

aluno

participará

de

estágio

curricular

supervisionado curricular obrigatório
TOTAL

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DISTRIBUIÇÃO DAS
DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR - Carga Horária
200h

400h

1.480h

Conteúdos Básicos
Conteúdos Específicos

2.120h

Atividades Complementares
Conteúdos Práticos
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DISTRIBUIÇÃO DAS
DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR - Porcentagem

4,8%

9,5%
35,2%

Conteúdos Básicos
Conteúdos Específicos
50,5%

Atividades Complementares

Conteúdos Práticos

1.13. Metodologia

Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL
estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado
do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, busca uma
proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar
de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções
inovadoras, não só para a organização em que trabalha, mas também para a
comunidade em que vive a sociedade de um modo geral.
A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um
tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais,
ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma rede
de influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo
do processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é
um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que
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o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das
informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis
ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da
Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do
processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas
são as formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos,
com a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico.
Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por
professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e
controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos propostos, algum
nível de generalização.
De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, aplica
metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com
as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser
citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo,
estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros. Busca-se a utilização de
métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe
dos alunos na busca de soluções práticas para os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao currículo,
ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma relação crítico-ativo
dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural. Como meios
pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela FACULDADE CIDADE DE
COROMANDEL, como laboratório de informática, com acesso à Internet, projetores
multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros.
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo,
nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.
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1.14. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

O estágio Supervisionado constitui parte essencial deste currículo. Ele é o elo
de ligação da aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por docentes das
instituições onde os estágios estarão sendo realizados. Os estágios possuem
legislações próprias respeitando as cargas horárias previstas em nível de Ministério e
Conselhos.
O

Estágio

Supervisionado

caracterizado

como

Núcleo

Prático

profissionalizante, possui um professor responsável, que acompanha um grupo de
alunos orientando-os, ensinando-os e supervisionando-os no exercício e prática da
sua profissão. A esses professores daremos a denominação de Supervisores de
Estágio.
As atividades desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua fundamentação
teórica de forma sistematizada, em atividades teóricas-práticas, de ensino e pesquisa
culminando com o exercício do aluno de Engenharia Agronômica, supervisionado pelo
Docente da instituição, o preceptor, que avalia o formando em Engenharia
Agronômica em todas as etapas do estágio.
Reuniões periódicas entre os professores supervisores e estagiários deverão
ser realizadas conforme princípios do núcleo acadêmico que consta em regimento.
Os dois últimos semestres do curso de Engenharia Agronômica são destinados
à realização do Estágio Supervisionado Obrigatório, em consistindo em treinamento
especial realizado em empresas e instituições parceiras, laboratórios de análise de
solo, sementes e afins, propriedades rurais, indústrias, laticínios, indústrias de rações
e casas de produtos agropecuários, granjas enfim, nas diversas empresas, onde há a
atuação de Engenheiro Agrônomo, sempre sob supervisão de profissionais
capacitados.
Os estágios são coordenados por professor previamente nomeado, sendo os
estágios supervisionados obrigatórios visando ampliar a integração do discente com
as diversas áreas de atuação da Agronomia, assim como complementar a formação
do acadêmico para o exercício da profissão.
Os alunos matriculados no nono (9º) e décimo (10º) semestre serão avaliados
pela Coordenação do Curso para designação do local de estágio, considerando-se os
seguintes critérios para classificação dos discentes:
38

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
I.

Coeficiente de rendimento geral no histórico acadêmico;

II. Currículo do discente (modelo plataforma lattes).

O Estágio Orientado terá duração de 400 horas de atividades, sendo 180 a
serem cumpridas no 9º período e 220 horas no 10º período. O início de cada estágio
será imediatamente após a matrícula do aluno no semestre em que se dará o
respectivo período. O término do estágio coincide com o cumprimento da carga
horária estabelecida e defesa pública do relatório final de estágio.
Somente poderá matricular-se no Estágio Supervisionado, o discente que tenha
sido aprovado em todos os eixos temáticos, disciplinas eletivas e demais atividades
complementares previstas na matriz curricular do 1º ao 8º semestres.
O discente será encaminhado ao local do estágio mediante carta de
apresentação, assinatura do termo de compromisso e plano de estágio. A frequência
do estagiário será controlada pelo supervisor.
O horário destinado às atividades do estágio será estabelecido pelo discente
em comum acordo com o orientador.
Os prazos de entrega de relatórios e outras exigências serão estabelecidos no
início de cada semestre letivo pelo Coordenador do Estágio Supervisionado.
O discente que não entregar a versão final do relatório, antes do termino do
semestre não terá sua nota de Estágio Orientado não podendo, portanto conclui seu
curso.
As normas e regulamento do estágio supervisionado encontra-se no Anexo 4,
deste PCC.

1.15. Atividades Extra-Curriculares (AEC)

Constitui-se de atividade complementar toda atividade que proporcione formação
em caráter complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos sejam relevantes
ao processo ensino-aprendizagem e contribuam para a concepção de preparação
humanista do perfil profissional almejado pelos Cursos da FCC.
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diretrizes curriculares apontam para a necessidade

do

desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos. O objetivo é a formação
pessoal e social do aluno como plataforma básica da sua formação profissional,
permitindo-lhes maior facilidade no enfrentamento das contínuas mudanças
tecnológicas e ambientais do mercado de trabalho.
É neste contexto que surgem nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação as Atividades Complementares, pretendendo levar o aluno a buscar
formas diversificadas de desenvolver o seu perfil profissional, através de participação
em ações de extensão, pesquisa, iniciação científica e extensão.
Essa mudança de visão tem, de forma geral, efeitos profundos na forma como
se compõe, atualmente, uma proposta curricular e na metodologia didático
pedagógica a ser adotada. O enfoque no desenvolvimento de competências e
habilidades requer uma metodologia focada na responsabilidade do aluno em
aprender e não mais, apenas, no professor em ensinar.
Dentro desse prisma, a aprendizagem passa a requerer, por parte do aluno,
capacidade de pesquisar, analisar, criticar, criar, inovar e pensar. A função do
professor se transforma de transmissor do conhecimento para orientador na constante
busca do conhecimento.
A Faculdade Cidade de Coromandel alinha-se a essa nova metodologia da
aprendizagem centrada no desenvolvimento de competências e habilidades,
procurando:


Incentivar o aluno a participar de atividades fora da sala de aula e de práticas
laboratoriais;



Firmar

convênios

para

estágios

curriculares

e

extracurriculares,

e

desenvolvimento de projetos de assistência comunitária;


Estabelecer parcerias e intercâmbio com empresas e outras instituições para o
desenvolvimento de ações de extensão, dentre outras iniciativas que
favoreçam a participação discente.

O conjunto dessas oportunidades proporciona uma efetiva integração do
ensino, da pesquisa e das atividades de extensão, bem como a consolidação do
processo de aprendizagem, tendo em vista que este processo depende da atitude
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assumida pelo aluno de pesquisar, indagar, observar e analisar criticamente, e, ainda,
de manter uma efetiva participação com o meio social.
Cada curso atribuirá uma parte de sua carga horária total para as Atividades
Complementares, que não serão alocadas em nenhum semestre específico. As
atividades complementares estão detalhadas nos projetos pedagógicos dos
respectivos cursos, respeitada a especificidade de cada um.
Quanto

ao

reconhecimento,

serão

reconhecidas

como

atividades

complementares aquelas que forem aprovadas e registradas pela Coordenação do
Curso e enviado projeto ao NIPPEE com o prazo máximo de 15 dias anteriores a
execução do projeto e após deferimento do mesmo e sua realização terem sido
entregues ao mesmo órgão lista de presença e fotos do evento. Atividades realizadas
fora da IES deverão ser comprovadas através dos certificados originais. Não serão
consideradas as atividades realizadas antes do ingresso no Curso. Cada uma das
atividades fica limitada a um terço da carga horária total de Atividades
Complementares.
O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral mediante
processo individualizado, promovido no período da formatura para integralizar a
totalidade de carga horária. Constará, no Histórico Escolar, o registro das atividades
complementares em carga horária (total), especificando as atividades realizadas,
observando regulamento para a realização destas atividades.
Havendo compatibilidade entre o seu conteúdo e a posição ou adiantamento
acadêmico do aluno no curso, são admitidas, dentre outras, as seguintes modalidades
de atividades complementares:
Serão consideradas atividades complementares:
Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele não
previsto no currículo ou a carga horária excedente às 400 horas do estágio curricular.
Para ser considerada atividade complementar o aluno deverá apresentar no início do
semestre um plano de atividades ao NIPPEE, o qual aprova ou não. Ao final do estágio
o acadêmico deverá entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas
para avaliação. Será contabilizado como atividade complementar no máximo 15 horas
independentemente da carga realizada pelo aluno.
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Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária
total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade complementar,
mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá encaminhar
ao NIPPEE a carga horária total do aluno.

Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras,
Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão ser
contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com o Curso,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e relatório da
atividade ao NIPPEE, o qual aprovará a atividade.

Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao NIPPEE.

Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do
Relatório de Atividades ao NIPPEE.

Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada
apresentação de trabalho corresponderá a 5 horas, mediante o encaminhamento de
uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de apresentação, que será avaliada
pelo NIPPEE.

Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais CAPES B ou
revista das instituições do grupo, corresponderá a 15 horas e, o publicado em
periódicos internacionais corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de
uma cópia do artigo ao NIPPEE, o qual será aprovado pelo mesmo.
1.16. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

De acordo com o Regimento Interno da IES será obrigatório à elaboração e
apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. Essa elaboração é feita
individualmente pelos alunos. As modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso
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nessa IES ficam autorizados os diversos tipos de trabalho conforme pertinência a área
de formação e decisão do NDE do curso, sendo aprovado pelo colegiado. Nesses
tipos de trabalho incluem-se: monografias, artigos e Projetos de Desenvolvimento
Final.
Em relação aos tipos de pesquisa podem ser diversos incluindo-se pesquisa
bibliográfica, revisão integrativa e sistemática da literatura, pesquisas de campo de
caráter descritivo e experimental, dentre outros que forem considerados pertinentes e
forem devidamente aceitos por decisão coletiva.
Em relação aos trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos,
animais ou plantas, esses só poderão ser executados com a devida autorização dos
respectivos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), devidamente cadastrados pelo
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
A elaboração e apresentação do TCC será feita com tema e orientador decidido
juntamente com o NDE e aprovado pelo colegiado do curso. A escolha do tema deverá
priorizar assuntos relacionados à área de formação do educando, atendendo às linhas
de pesquisa de cada curso, elaboradas pelo NDE e aprovadas pelo colegiado e
CONSUAD.
O professor de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), juntamente com o com
o Coordenador do Curso e o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa, Ensino e
Extensão (NIPPEE) estabelecerão, através de regulamento próprio, o processo de
elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso que será executado
em consonância com tal regulamento. Além disso, deve obedecer aos princípios
estilísticos e ao formato adequado previsto no manual para formatação de Trabalhos
Acadêmico-científicos da instituição, que se baseia nas Normas Brasileiras (NBRs) da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As datas de apresentações e
bancas examinadoras serão estabelecidas pelo coordenador do curso junto o(a)
professor(a) de TCC e apresentadas previamente aos alunos, podendo fazer parte
delas qualquer docente da instituição que componha o quadro do curso em questão
ou qualquer docente da instituição como um todo, que possua conhecimento ou
interesse no tema a ser apresentado.
A aprovação do aluno no TCC ocorrerá mediante análise da banca
examinadora composta por três professores, sendo um destes o orientador do
acadêmico. O resultado final constará da média atribuída ao trabalho escrito e
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apresentação oral. Considerar-se-á aprovado na disciplina de TCC I os alunos que
nas atividades apresentadas no 1º bimestre, com valor 50 pontos e avaliação do
projeto escrito, com valor 30 pontos, e apresentação oral, com valor 20, os alunos que
obtiver um total de nota semestral igual ou superior a 60 pontos. Será aprovado na
disciplina de TCC II o aluno que com nota final, semestral, referente as atividades
realizadas no 1º bimestre, com valor 50, e avaliação do trabalho escrito no valor de
30, e apresentação oral com valor de 20. A apresentação oral será feita no final do
2º bimestre, devendo o aluno obter nota igual ou superior a 60 pontos.
Não serão expedidos documentos relativos à conclusão do curso caso o aluno
não tenha elaborado e apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, e/ou
não tenho sido aprovado pela banca examinadora bem como se não tiver entregue
cópia ao professor(a) de TCC para arquivo na Biblioteca.
1.17. Apoio ao Discente

O Apoio ao discente busca sanar as dificuldades e motivar os mesmos a
participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante disso, coloca
à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de programas
de extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, social e científica,
como estratégia do processo ensino-aprendizagem, fazem parte ainda ações da
ouvidoria, CPA, coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos,
psicólogo, pedagogo, coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com
encaminhamentos a bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES.
Dessa forma, as monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm
como objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do
atendimento extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do
Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial,
pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada
semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao
apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de apoio a esse discente, a secretaria
fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores
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auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades
complementares a serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam
os discentes que apresentam dificuldades financeiras e encaminham os mesmos a
buscar bolsas em programas governamentais e também verifica a possibilidade de
bolsas com recursos próprios.
Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente
e apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio dos
docentes, especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na
elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos estágios
curriculares e extracurriculares.
1.17.1. Mecanismos de Nivelamento

Denomina-se Nivelamento Acadêmico o procedimento acolhido pela instituição
, com o intuito de dar oportunidade de acompanhamento aos alunos que apresentem
dificuldades

de

aproveitamento

em

determinadas

disciplinas/componentes

curriculares.
O nivelamento oferecido pela IES aos alunos, visa suprir as carências
pedagógicas dos mesmos. São oferecidas aulas das disciplinas que os discentes
apresentem dificuldades em horário extra turno com professores da IES com domínio
de conhecimento. As inscrições são realizadas na Secretaria e o aluno não tem gasto
nenhum.
As aulas do Nivelamento Acadêmico acontecerão em horários extras e serão
ministradas pelos professores da própria IES, de acordo com o conteúdo a ser
nivelado.
Os professores responsáveis pelo atendimento deverão apresentar à
Coordenação do Curso relatórios dos alunos atendidos semestralmente.
O projeto de nivelamento é estruturado atendendo ao PDI, ao PPI e também
aos critérios de avaliação seguidos pela CPA na realização da auto avaliação
institucional, bem como em resposta ao sugerido pelo relatório de avaliação externa
do MEC/INEP.
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1.17.2. Apoio Psicopedagógico ao Discente/Docente

O Núcleo de Psicopedagogia da Faculdade Cidade de Coromandel objetiva
oferecer contribuição didático-pedagógica e psicopedagógica ao corpo docente e
discente, em virtude da diversidade de formações atualmente encontradas entre
alunos e professores do meio universitário.
Este programa promove o desenvolvimento do indivíduo por meio de atividades
de ensino, extensão e orientação específica. Os princípios e práticas da excelência
do ensino, valorização da inovação, da criatividade e das relações interpessoais,
fundamentam a formação continuada dos professores e atendimento a alunos com
necessidade de orientação e encaminhamento. A adoção de práticas pedagógicas
compatíveis com a forma e o ritmo da realidade econômica e social dos alunos é
preocupação da instituição de modo a permitir que os profissionais egressos de seus
cursos sejam capazes de acompanhar a evolução dos conhecimentos produzidos e
que mudam em surpreendente velocidade na sociedade contemporânea.
São competências do Psicopedagogo:

I. Desenvolver atividades para minimizar o nível de tensão das pessoas, que
refletirá em ações construtivas a seu favor e da própria Instituição;
II. Elevar o nível de produtividade dos alunos, professores e funcionários
administrativos, de modo geral;
III. Estimular a modelagem de pessoas para que se tornem mais confiantes, mais
criativas;
IV. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, frente a uma
demanda de complexidade existente no mundo atual.
V. Desenvolver projetos que envolvam o corpo docente, discente e apoio técnico
administrativo;
VI. Delegar competências quando necessário, para o bom andamento dos seus
serviços;
VII. Exercer as demais atribuições próprias do cargo prevista em lei e no
Regimento.
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1.17.3. Ouvidoria

A Faculdade Cidade de Coromandel propõe este Projeto de Ouvidoria que, por
sua vez, está localizada dentro do centro de atendimento psicopedagógico. Ele atende
o aluno tanto no que se refere ao aspecto psicológico quanto ao aspecto pedagógico,
tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos discentes, docentes e pessoal
técnico administrativo e público externo da IES que apresentam dificuldades
acadêmicas.
Ele representa um agente de mudança na medida em que suas proposições se
materializam em iniciativas de caráter estruturador suscetíveis de promover a
modernização democrática da Instituição com a implantação de mais justiça, mais
eficácia, maior participação da comunidade acadêmica e da sociedade nas suas
decisões.
O projeto, de acordo com a Resolução nº 1, de 26 de Maio de 2008, sujeito a
alterações e sugestões, é absolutamente necessário e por isso foi implantado a partir
de Agosto de 2008, tendo em vista constante pela excelência dos serviços prestados
nesta Instituição. O ouvidor nomeado pela Faculdade Cidade de Coromandel exercerá
suas funções de forma harmônica, porém com independência e autonomia, seu papel
é bem mais amplo do que somente ouvir queixas, denúncias, críticas, encaminhar
sugestões e solicitar informações.
São competências da Ouvidoria:

I. Desenvolver atividades que propiciem o bem estar da comunidade acadêmica
refletida em ações construtivas a favor dos mesmos;
II. Contribuir para a elevação do nível de produtividade dos discentes, docentes e
funcionários administrativos, de um modo geral;
III. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, professores e
funcionários em geral;
IV. Analisar e responder as ponderações enviadas ao site institucional no item
ouvidoria.
V. Repassar informações a CPA, importantes para solução de problemas e
melhoria de serviços.
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VI. Apresentar ao público acadêmico e à Direção Geral, relatório das demandas e
soluções.
1.17.4. Monitoria

O setor de monitoria recruta anualmente alunos, os quais tenham interesse, em
participar da monitoria por meio de edital. Estes são responsáveis por orientar os
colegas dentro do processo de ensino aprendizagem, bem como auxiliar os
professores no nivelamento acadêmico. Aos alunos selecionados, lhes é dado após o
término do curso, desconto em uma das pós graduações oferecidas pela IES.
São competências do monitor:

I. Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de ensino,
pesquisa e extensão, em tarefas condizentes com seu grau de conhecimento
e experiência, no planejamento das atividades, no planejamento de aulas, no
processo de avaliação, na orientação aos alunos e na realização de trabalhos
práticos e experimentais;
II. participar na prática do ensino, constituindo-se em elo entre professor e aluno,
sempre sob supervisão do professor responsável pela disciplina;
III. desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo docente
responsável, sob orientação e supervisão do mesmo;
IV. cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria;
V. estar disponível para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliálos nas dúvidas;
VI. afixar, junto à coordenação, seus horários de plantão;
VII. preencher corretamente a Ficha de Ponto de Monitoria e entregá-la até o 5º
(quinto) dia do mês subsequente à secretaria da Faculdade;
VIII.

colaborar com a integração entre os estudantes, professor da disciplina e

a faculdade;
IX. avaliar o andamento da área e/ou disciplina, do ponto de vista discente;
X. participar ativamente dos encontros anuais de iniciação científica, pesquisa e
extensão da FCC, bem como de outros eventos promovidos pela Instituição
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tais como: seminários, cursos, debates, sessões de estudo e experiências de
trabalhos acadêmicos diversos.
1.17.5. Diretório Central Estudantil – DCE

O DCE, é um órgão responsável por agregar voz e vez aos alunos dentro da
IES, ele é responsável pela acolhida do aluno na instituição, sendo também elo de
ligação entre os mesmos e os docentes, coordenações e direção geral, podendo
também indicar os alunos para os diferentes atendimentos realizados pela IES.
São competências do DCE:
I. representar o corpo discente da Faculdade Cidade de Coromandel,
assegurando a unidade em torno dos desafios políticos e acadêmicos a serem
enfrentados;
II. promover a defesa dos interesses do corpo discente da Faculdade Cidade de
Coromandel em suas relações com as instâncias administrativas da Faculdade
dentro e fora dela;
III. atuar, juntamente com o corpo docente e técnico-administrativo da Faculdade
Cidade de Coromandel na consecução dos objetivos do Ensino Superior;
IV. promover o desenvolvimento cultural, social e técnico-científico do corpo
discente;
V. incentivar relações do corpo discente com os demais acadêmicos;
VI. promover atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão;
VII. divulgar materiais de interesse dos discentes que não se conflitem com os
interesses da instituição.
VIII.

participar de reuniões, as quais forem convocados;

IX. estar presente em eventos da instituição e fazer-se representante da Faculdade
Cidade de Coromandel, quando assim for solicitado;
X. subsidiar ações entre a IES e a comunidade;
XI. organizar reuniões de caráter cívico, social, estrutural, técnico, artístico e
desportivo, em consonância com os órgãos de interesse da IES, visando à
complementação e o aprimoramento da formação acadêmica.
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1.17.6. Estímulo a Atividades Acadêmicas

Com relação a Atividades Acadêmicas, os cursos cuidam da prestação de
serviços através de programas e/ou projetos, de atendimento à população em geral,
sobretudo a mais carente, nos locais em que as atividades poderão ocorrer para
minorar as fragilidades e/ou suprir as necessidades respectivas.
Professores e alunos têm participação em Seminários, Simpósios, Congressos
e Conferências, centrados em temáticas da área própria, onde irão exteriorizar seus
pontos de vista, reflexões, a fim de obterem novas aprendizagens, via intercâmbios
informativos e técnico-científicos.
A IES tem como certa uma ligação intrínseca com a comunidade, ao dar ênfase
ao fato de que programas de extensão devem existir para servir às reivindicações e
necessidades comunitárias. Portanto, será mantido, com qualidade, um setor próprio
para cuidar, proporcionar a elaboração e execução de planos e projetos de extensão
para o atendimento à população, facultando o acesso direto dos futuros profissionais
às dificuldades das pessoas de baixo poder aquisitivo da comunidade local.
Caberá ao responsável por cada elemento do currículo, promover
integradamente atividades de pesquisa operacional, de campo e/ou bibliográfica, que
sirvam como elementos enriquecedores e atualizados do trabalho, tanto nas áreas
pedagógica, social e da saúde, que possam incentivar e incrementar a produção de
novos conhecimentos, descobertas e criação de novos métodos e técnicas. O
aprofundamento da organização do trabalho intelectual, na análise de projetos,
monografias, dissertações, estudos de casos, amostras, feiras, exposições,
excursões de caráter científico, inquéritos sócios pedagógicos e o aperfeiçoamento
do teor cognitivo, baseado em leituras, atualizações bibliográficas, debates,
simpósios, seminários e outros.
Na dimensão da Pesquisa, as programações relativas cuidarão da investigação
teórica, levantamentos bibliográficos, seleção de material de apoio e outros, via coleta
empírica, questionários, estatísticas, entrevistas e outros levantamentos, preparando
o futuro profissional não só para aplicar e interpretar os conhecimentos da Educação,
mas também para construí-los na medida em que a pesquisa o permitir.
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A Faculdade, através da iniciação científica e da metodologia de pesquisa,
poderá estimular a elaboração de trabalhos com rigor científico e que problematizem
dados da realidade, interroguem as instituições e provoquem a análise crítica e
reflexiva sobre determinantes da Educação, das práticas e suas variáveis, de suas
interpretações e das decisões com superação das dúvidas metodológicas, que
culminará com a apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).
1.17.7. Iniciação Científica e Extensão

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão,
num tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta
Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de maneira
que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com competência,
eficiência, adequação, responsabilidade e constante processo de atualização e
aperfeiçoamento.
As práticas investigativas, associadas às ações extensionistas, caracterizamse pelo desenvolvimento de pesquisas bibliográficas, estudos de caso, trabalhos de
campo, sob orientação docente, adequadas ao início das atividades da Instituição,
envolvendo equipes multidisciplinares constituídas por alunos dos cursos da
Faculdade Cidade de Coromandel, com propósitos formativos, orientados pelos
professores responsáveis pelas disciplinas pertinentes e pelo apoio do NIPPEE e seus
integrantes.
No que se refere aos trabalhos de campo, privilegiados como eixos
integradores, podem se constituir por ações de levantamento e análise de dados e
informações relevantes para a população da região. Têm como objetivo central pôr o
estudante em contato com processos investigativos rigorosos, possibilitando o
conhecimento de procedimentos e metodologias científicas, de forma a estimular nos
alunos o desenvolvimento da capacidade investigativa, a familiaridade com as
grandes questões de relevância para a população, a capacidade de sistematizar e
interpretar os dados produzidos em campo, além das habilidades de atuar em equipes
multiprofissionais.
Responde, ainda, à necessidade atual de formação inter e multidisciplinar. As
práticas investigativas devem ter potencial para, associadas às atividades de
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extensão, se transformar, com a concretização do projeto institucional, em linhas de
pesquisa na área dos cursos oferecidos. Com essa perspectiva, a LDB 9394/96, no
seu art. 43, estabelece entre seus objetivos e metas para a Educação Superior
“incentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e
modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior,
inclusive com a participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa”.
A construção da prática da pesquisa científica na FCC deverá, assim, iniciar-se
articulada aos cursos a serem implantados, como um processo de exercício de
investigação, da pesquisa, do olhar interessado para a realidade que os circunda.
Para a concretização dessa dinâmica de trabalho, exerce um papel fundamental a
disciplina Metodologia Científica que contribui, nos cursos de graduação, para o
desenvolvimento do raciocínio científico e da postura investigativa, ao tempo que
instrumentaliza metodologicamente o aluno para o processo de pesquisa, como
atividade fomentadora da produção de novos conhecimentos.
A iniciação científica, atividade a ser desenvolvida pelos alunos sob orientação
docente, é um investimento que visa contribuir para a formação de futuros
pesquisadores.
O Professor-Orientador é a pessoa que, ao interagir com o graduando, faz a
mediação de um complexo processo de criação. A Faculdade Cidade de Coromandel
incentiva a iniciação científica, por meio de trabalhos de conclusão de curso, estudos
de casos e execução de projetos de pesquisa realizados dentro do seu contexto
educacional.

1.17.8. Programa de Apoio Financeiro

Para alunos carentes comprovadamente e que possuem excepcional
desempenho acadêmico aferido pelo Vestibular ou durante o Curso, que necessitam
de auxílio financeiro para manterem a continuidade de seus estudos, a Faculdade
Cidade de Coromandel, oferecerá benefícios aos estudantes tais como descontos na
mensalidade.
A instituição já firmou convênios com instituições em funcionamento para o
apoio dos mesmos como o FIES – Financiamento Estudantil do Governo Federal e
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participa do PROUNI (Programa Universidade para Todos) oferecendo bolsas de
estudo e empresas de nossa cidade.
1.17.9. A comunicação e a Intercomunicação no Curso

No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores, e
posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e de
administração acadêmica.
O Portal Educacional da FCC conjuntamente com a CPA são as principais
ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos,
professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com
indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no
processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte
das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações
e a deles com os canais formais da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de email para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem
burocracias no seu dia-a-dia.
O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet.
O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas,
frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre professores e
alunos.
Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são
solicitados a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços
eletrônicos são parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional
(aluno-professor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de
turma e também as áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria.
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A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FCC. Trata-se
de um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade
na forma de notas curtas e rápidas.
O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de noticias
diversas de interesse específico de alunos e professores.

1.18. Acompanhamento de Egressos

Política de Acompanhamento do Egresso

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de
Coromandel está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são
realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo em
vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar as
competências e as habilidades dos discentes bem como a participação dos egressos
nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.
Por meio da politica de acompanhamento a instituição acompanha o egresso
sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações
obtidas construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos
cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e
na sociedade. Deve-se levar em consideração que tais informações são importantes
indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento
qualitativo de oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre
a inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES
acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado
possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos cursos
objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.
A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição
para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da
relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o
entendimento que a política de acompanhamento ao egresso não começa logo após
a colação de grau. Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair
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âmbito acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a
necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir mais
seguro e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.
Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o
Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte
de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de
Coromandel.

1.19. Processo de Autoavaliação

O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de Engenharia
Agronômica está intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao
longo da sua trajetória.
A FCC conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da
instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo
Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta
forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza
avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os
alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às
disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são
gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a
elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das
fragilidades apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder
questionários específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas
eletrônicas e os docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já
ministraram aulas, completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das
avaliações como as estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os
professores e estudantes.
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Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas
pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a
representação discente. São realizadas reuniões com os estudantes representantes
de turma, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos em relação ao curso.
Nesses encontros é possível não só aproximar os alunos da coordenação, o que visa
manter clara e transparente a comunicação no curso, mas também tomar as
providências ou prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
1.19.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de
Curso

Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FCC
sempre se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos
processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI.
As

avaliações

externas

regulamentadoras

de

credenciamento,

recredenciamento, autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos
os processos de melhorias, tanto na organização didático pedagógica quanto na
infraestrutura e corpo docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais
próximos à excelência no processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta
aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando para
as principais necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos administrativos e
docentes.
E o Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual
a FCC sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as fragilidades
de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de conhecimentos
gerais e específicos, podendo assim também servir de ferramenta para diagnose e
intervenção na busca de um egresso com as características solicitadas pelas DCN’s
– Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Engenharia Agronômica.
A FCC percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e
tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes de
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informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo e
qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES.
1.20. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no
Processo de Ensino Aprendizagem

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FCC
busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de
multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla laboratórios
de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas.
Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo docente e discente
terão a sua disposição laboratórios de informática, para atender às demandas dos
cursos com livre acesso à Internet e ao Portal Educacional.

1.21. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e
Aprendizagem

A Faculdade Cidade de Coromandel considera que a avaliação do desempenho
escolar em seus cursos deve:


Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;



Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados,
articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de
aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;



Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho
e rendimento escolar do aluno;



Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do
desempenho da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico57
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administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da
Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com
vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e do cidadão.

A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensinoaprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada disciplina.
São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa, exercícios, arguições,
trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio curricular supervisionado, provas
escritas e orais, monografia, previstas nos planos de ensino, aprovados pelos
Colegiados de Curso.
O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, nota
parcial, nota de verificação final e nota final expressando-se o resultado de cada
avaliação em notas de zero (0) a cem (100), sem arredondamento.
A verificação do processo ensino–aprendizagem faz-se, em cada disciplina,
considerando os seguintes aspectos:

I. Desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas;
II. Assimilação progressiva de conhecimento;
III. Trabalho individual ou em grupo em atividades curriculares de estudo e de
aplicação de conhecimento.

Ao conjunto desses aspectos verificados bimestralmente e ao final do ano letivo
correspondem as notas:

I. Nota de Verificação Bimestral (NVB);
II. Nota de Verificação Final (NVF);
III. Nota Final (NF) – Em casos de alunos em Prova Final.

A Nota de Verificação Bimestral (NVB) é atribuída, obrigatoriamente, como
resultado da verificação do aproveitamento do aluno ocorrido na disciplina por
bimestre, de acordo com o plano de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso.
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A Nota de Verificação Final (NVF) corresponde à média aritmética simples das
notas de verificação bimestrais. A Nota Final (NF), atribuída apenas aos alunos em
Prova Final, corresponde à nota obtida na prova final, a qual constará como nota
atribuída à disciplina com média sessenta (60) descartando a NVF conforme
resolução do CONSUAD (Conselho de Administração Superior).

RESOLUÇÃO
Nº 002/2015

A Diretora Geral da Faculdade Cidade de Coromandel, Ana Alice Ferreira de
Sousa, no uso de suas atribuições e de acordo com o Regimento Interno da Instituição
(artigos 130 e 131),
RESOLVE:
De acordo a legislação vigente, a LDB, com a frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado
aprovado na disciplina, observando-se:
I.
Independentemente de exame, o aluno que obtiver média de
aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta), caso em que a média final será igual
à média do aproveitamento;
II.
O aluno que, tendo obtido média de aproveitamento inferior a 60
(sessenta) e superior a 30 (trinta) nos dois bimestres fará exame final (Prova Final);
III.
No total de 100 (cem) pontos distribuídos em dois bimestres em cada
semestre letivo, caso aluno não atinja 30 (trinta) pontos, não terá direito aos exames
finais;
IV.
A nota considerada para aprovação do exame final (Prova Final) será a soma
da pontuação adquirida nos dois bimestres, ou seja 100 (cem ) pontos, somado ao
valor adquirido no exame final, dividido por 2(dois) e devendo o aluno atingir 60
(sessenta) pontos para aprovação;
V.
O aluno que apresentar carga horária inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) de frequência em qualquer disciplina estará reprovado, sem direito a fazer
os exames finais; no entanto se o aluno obtiver nas avaliações o percentual de 85% o
mesmo poderá solicitar ao colegiado do curso uma revisão do seu quadro de
aprovação ou reprovação.
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O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima
exigida em 4 (quatro) disciplinas, cursará novamente essas disciplinas e somente
elas, no semestre seguinte, se formada nova turma para as disciplinas.
1.22. Número de Vagas

O curso de Engenharia Agronômica da FCC oferta 100 (cem) vagas anuais as
quais são disponibilizadas para curso noturno.
1.23. Responsabilidade Social e Inclusão
Entendendo “responsabilidade social” como um conjunto de iniciativas
estratégicas que pensem e afirmem o indivíduo, a comunidade e a sociedade, na sua
dimensão emancipatória e cidadã, a FCC explicita a sua responsabilidade social ao
perceber o ser humano além da sua individualidade, como um integrante do corpo da
sociedade e, sobretudo, ao cumprir os seus deveres e obrigações para com a esta
sociedade.
A Faculdade Cidade de Coromandel tem um compromisso social ancorado em
valores: “liberdade, cidadania, comprometimento social, justiça, democracia,
educação e respeito, identidade, criatividade, responsabilidade, pluralidade de ideias,
integração, e consciência ética”, desde sua fundação.
Preocupa-se com o planejamento de ações que promovam a inclusão social da
comunidade e que contribuam para a construção da sua cidadania, visando o
desenvolvimento pessoal, cultural, profissional e social.
1.24. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na
Avaliação do PPC

A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização
didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na auto avaliação
institucional através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua
representatividade nos órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo discente
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possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum onde as reformulações e
alterações do PPC são analisadas e estão regulamentados/institucionalizados.
A coordenação de curso poderá realizará reuniões com os representantes para
acompanhamento e avaliação do PPC.

1.25. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos

A Faculdade Cidade de Coromandel possui a Revista Agroveterinária,
Negócios e Tecnologias e a Revista Saúde e Educação. Ambas possuem como
objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade. As
revistas podem ser acessadas por meio dos links http://fcc.edu.br/a-faculdade/revistaagroveterinaria-negocios-e-tecnologias e http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saudee-educacao.
A prioridade é o fortalecimento das áreas agroveterinárias, negócios,
tecnologias, saúde e educação, para mostrar o que se está fazendo para o
fortalecimento dos demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim
embasamentos teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em campo,
no interior dos cenários de prática – Clínicas de Saúde e Centros Municipais de Saúde,
demais unidades, hospitais e faculdades sob a forma de artigos científicos, de revisão,
relatos de caso, artigos didáticos e produtos do enfrentamento dos problemas
vivenciados em campo poderão ser publicados.
As revistas possuem como missão publicar, semestralmente, artigos técnicocientíficos escritos por pesquisadores de graduação e pós-graduação da FCC,
estimulando a pesquisa e divulgação do conhecimento científico nas áreas de
Ciências Administrativas, Ciências Contábeis, Engenharias, CST e Educação. Em
ambas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos qualificados
produzidos durante o curso

2. CORPO DOCENTE
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2.5.

Atuação

e

Composição

do

Núcleo

Docente

Estruturante - NDE

O Núcleo Docente Estruturante - NDE deverá ser composto por um grupo de
docentes que auxiliem na elaboração do Projeto Pedagógico do curso e seja capaz
de implementá-lo e deverá ser composto pelo coordenador de cada curso e de
docentes atuantes no curso, de acordo com a Resolução n° 01, de 17 de junho de
2010.

Art. 1o. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação
constitui-se

de

um grupo

de

docentes,

com atribuições acadêmicas de

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do curso.

Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente
do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na
produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e pesquisa, e em
outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o
desenvolvimento do curso.

O Núcleo Docente Estruturante- NDE terá as seguintes atribuições, de acordo
com a Resolução N° 1, de 17 de junho de 2010.

Art. 2o. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:

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

62

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Graduação.
V - Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso
definindo sua concepção e fundamentos; participando da revisão e atualização
periódica do projeto pedagógico do curso para análise a aprovação do Colegiado de
Curso;
VI-

Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;

Art. 3o. As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados
superiores, devem definir as atribuições e os critérios de constituição do NDE,
atendidos, no mínimo, os seguintes:

I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo
docente do curso;
II - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;
III - ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo pelo menos 20% em tempo integral;
IV - assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo
a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Agronômica é formado
pelos seguintes professores:

NOME
Carlos Eduardo Caixeta de Castro
Darlan Ferreira Borges
Dayse Menezes Dayrell
Douglas Pereira Castro
Wellington Ferrari da Silva
2.6.

TITULAÇÃO
DOUTOR
DOUTOR
ESPECIALISTA
MESTRE
DOUTOR

REGIME DE TRABALHO
PARCIAL
PARCIAL
INTEGRAL
PARCIAL
INTEGRAL

Titulação e Formação Acadêmica do NDE
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A titulação e composição do corpo docente do NDE busca atender as
indicações da legislação num percentual de 60% de seus membros com titulação
acadêmica obtida em programas de formação stricto sensu e graduação (aderência)
na área do curso.

2.7. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são contratados em tempo parcial ou
integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do
mesmo e possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha
dorsal dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos até o
reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da importância desses
profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do engajamento dos mesmos
com a política pedagógica institucional e as mudanças que as novas tecnologias e a
globalização proporcionam.

2.8.

Atuação do Coordenador(a)

O Coordenador de Curso é apresentado pela Coordenadoria Acadêmica e
designado pelo Diretor Geral. O mandato do Coordenador de Curso é de 2 (dois) anos,
permitida a recondução nas eventuais ausências ou impedimentos o Coordenador de
Curso será substituído por um membro indicado pela Coordenadoria Acadêmica e
designado pelo Diretor Geral .
Cabe ao Coordenador do Curso:

I. representar o Curso junto a autoridades e órgãos da IES;
II. elaborar e manter atualizado o regulamento do Curso, e aprovar os programas
e planos de ensino de suas disciplinas;
III. supervisionar os trabalhos de registro acadêmico;
IV. elaborar os projetos pedagógicos de cada Curso e executá-los, depois de
aprovados pela Coordenação Pedagógica;
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V. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos
transferidos e diplomados;
VI. sugerir e indicar a contratação, promoção ou dispensa de pessoal docente e
do pessoal técnico-administrativo vinculados ao Curso;
VII. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades didático pedagógicas
atribuídas aos professores, inclusive o cumprimento de horários e jornada de
trabalho;
VIII.

elaborar, de acordo com os critérios aprovados pela Coordenação

Acadêmica, a avaliação periódica do desempenho dos professores, e participar
da Avaliação Institucional;
IX. zelar pelo cumprimento da carga horária das disciplinas, assim como do
conteúdo programático;
X. encaminhar

ao

Conselho

Superior

de

Administração,

devidamente

fundamentada, representação contra atos de professores ou propostas de
afastamento de docentes que, no desempenho de suas funções, demonstrem
incompetência científica, incapacidade didática ou procedimento incompatível
com os objetivos da IES;
XI. zelar pela observância dos prazos e normas didáticas, dando conhecimento
das ocorrências ao Coordenador Acadêmico;
XII. colaborar na organização do calendário escolar;
XIII.

elaborar a grade horária das aulas e demais atividades escolares relativas

ao curso, e gerenciar sua execução;
XIV.

planejar

e

coordenar

a

execução

de

atividades

acadêmicas

extracurriculares ligadas ao curso;
XV.

executar e fazer executar, no âmbito de suas atribuições, as decisões dos

órgãos Colegiados;
XVI.

apresentar ao Coordenador Acadêmico o relatório semestral das atividades

desenvolvidas no período letivo;
XVII. executar e responder pela execução do funcionamento dos estágios
curriculares;
XVIII. exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este
Regimento ou normas deste emanadas.
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2.9.

Titulação e Formação do Coordenador do Curso

A titulação do coordenador de curso pode ser latu-sensu ou stricto sensu em
nível de mestrado, e o mesmo possui mais de 2 anos de experiência docente e
experiência profissional na área, que contribui muito para o engrandecimento e
desenv5olvimento de novas propostas juntamente com o NDE.

2.10. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso

O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será integral de 40h e o
mesmo terá em média 6 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar
disciplinas no decorrer do curso.

2.11. Titulação do Corpo Docente

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto
pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida em programa
de pós-graduação stricto sensu de mais de 90%. Possuindo em seu quadro de
docentes, professores doutores, mestres e especialistas.

2.12. Regime de Trabalho do Corpo Docente

A contratação do corpo docente é de no mínimo 70% em regime de tempo
integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de
desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasse,
monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta previsão buscando a
interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e do
específico, mas sempre na mesma proporção do solicitado no regime de trabalho de
60%.
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2.13. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou

Experiência do Corpo Docente
A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual mínimo
de 70% de profissionais com um mínimo de 3 anos de docência superior e vários com
experiência relevante na área de atuação.
Os de Núcleo Comum desenvolverão ações na instituição desde o seu
credenciamento atendendo o quesito. Segue abaixo relação dos docentes vinculados
ao curso:
Relação do Corpo Docente
Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo
integral"

Com relação ao número de alunos por docente equivalente em tempo integral
a IES assume o compromisso de manter uma relação de 20 alunos por docente até a
metade do curso. Como a entrada principal de alunos perfaz um total de 100 vagas
anuais com duas entradas semestrais de 50 alunos, naturalmente poderemos ter até
alunos e disciplinas até o final do curso mantendo a média de alunos e docentes nos
propiciarão uma média de 14 alunos por docente. Naturalmente o processo é
gradativo, não contando o número de transferências e desistências naturais em
Instituições de Ensino sejam públicas ou particulares que chegam numa média de até
20 %.
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2.14. Alunos por Turma em Disciplina Teórica

As estimativas de alunos por turma nas disciplinas teóricas são de 50 alunos
por turma. Este item já faz parte da política pedagógica da Instituição desde o seu
credenciamento podendo no máximo ser acrescida de 10% quando o curso possui
PROUNI conforme a legislação vigente nunca ultrapassando 55 alunos.

2.15. Número Médio de Disciplinas por Docente

A intenção quanto à média de disciplina por docente é de duas disciplinas no
máximo para continuarmos na proposta de qualidade da IES e também de alunos por
docente.

2.16. Composição e Funcionamento do Colegiado de

Curso ou equivalente
O Colegiado de Curso é órgão consultivo da Coordenação de Curso, destinado
a subsidiar a política de ensino nos respectivos cursos e colaborar na sua execução.
O Colegiado de Curso será presidido por um Coordenador de Curso, escolhidos
dentre os professores do curso e será designado pelo Diretor Geral, que também
poderá destituí-lo, a pedido, ou por outros motivos que o justifique;

§ 1º O Coordenador de Curso terá voto de Minerva quando houver empate nas
decisões tomadas;
§ 2º O Colegiado de Curso reunir-se-á, no mínimo, 02 (duas) vezes por
semestre e, extraordinariamente, com a homologação do Diretor Geral, por
convocação do Coordenador Acadêmico, ou do Coordenador de Curso, ou ainda por
convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros, devendo constar da convocação
a pauta dos assuntos a serem tratados.
Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso poderá ser
substituído por um professor do curso, com a anuência do Coordenador Acadêmico,
que solicitará sua designação ao Diretor Geral.
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O Núcleo Docente Estruturante, irá assessorar o Colegiado de Curso nas suas
ações, conforme as competências do mesmo. Sua composição obedece legislação
específica.
O colegiado de curso será composto:


Coordenador do Curso, seu presidente;



04 (quatro) professores do corpo docente do curso, eleitos por seus pares;



02 (dois) discentes do curso, eleito por seus pares;



01 (um) representante do corpo técnico-administrativo eleito por seus pares;



01 (um) representante da sociedade civil;

Cada Colegiado de Curso será responsável pelo planejamento, distribuição e
execução das tarefas que lhe forem peculiares, em todos os níveis e para todos os
fins da educação superior, atendidas as determinações dos órgãos superiores de
coordenação do ensino, pesquisa e extensão, na forma deste Regimento.
Compete ao Colegiado de curso:

I. Avaliar e atualizar, sempre que houver necessidade, o Projeto Pedagógico do
Curso - PPC;
II. Analisar e aprovar os planos de ensino das unidades curriculares dos cursos,
propondo alterações quando necessárias;
III. Estabelecer formas de acompanhamento e avaliação dos cursos, por meio de
atos legais da educação superior, em articulação com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), inclusive acompanhando e auxiliando-a na divulgação dos
resultados;
IV. Elaborar proposta do calendário acadêmico anual dos cursos, encaminhandoa para a Diretoria da IES, que unificará as informações;
V. Apreciar

convênios,

no

âmbito

acadêmico,

referentes

aos

cursos,

encaminhando-os para parecer ao Diretor da IES;
VI. Decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões
apresentadas por docentes e discentes;
VII.

Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário,
encaminhá-los a Diretoria da IES;
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Propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o

bom funcionamento do curso, registrando-as em formulários próprios;
IX. Apresentar ao CONSUAD especificidades do curso referentes às Atividades
Complementares, Extensão, Estágios Curriculares e Trabalhos de Conclusão
de Curso, para aprovação;
X. Avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes curriculares do
curso,

visando

garantir-lhe

a

qualidade

didático-pedagógica

e

a

interdisciplinaridade;
XI. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;
XII.

Solucionar as dúvidas que porventura surgirem na aplicação deste
Regulamento.

Parágrafo único - Das decisões do colegiado de curso, em matéria de sua
competência, cabem recursos ao CONSUAD, respeitado o prazo máximo de até 5
(cinco) dias, contados da publicação da decisão.

2.17. Pesquisa e Produção Científica

A IES está buscando um nível de excelência nos cursos com o
desenvolvimento de laboratórios e pesquisas de alta qualidade e pretende no curso
de Engenharia Agronômica tornar-se um polo de referência para a região. Inclusive a
IES já está buscando parcerias para trabalho em conjunto nos diversos segmentos
que estes futuros profissionais poderão atuar. A intenção é que o desenvolvimento da
iniciação científica venha a contribuir fortemente para o crescimento do município e
região. Alguns contatos para bolsas e participações em linhas de pesquisas
pertinentes ao desenvolvimento do curso já estão sendo feitos bem como a busca de
profissionais que possuam produção e características para orientarem futuros
trabalhos. Ações como o cadastramento no CNPQ, PBIC e outros órgãos de fomento
a pesquisa estão sendo desenvolvidos e já possuímos alguns projetos em parcerias.

3. INFRAESTRUTURA
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3.5.

Condições de Acessibilidade para Pessoas com
Deficiências

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurarlhes a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de
desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua
participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos
de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.
3.5.1. Necessidades Auditivas

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender
a fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:


Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas não
impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz
humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;



Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o
indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como
de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza no projeto pedagógico de
cada curso a inclusão da disciplina de LIBRAS.
A FCC conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com
deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de recebimento
e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido
de introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante
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o diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia
comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos
compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se
efetive a FCC buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de
palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que abordem
o tema.
3.5.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as
pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em
consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más
formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções (BRASIL, 2004, p. 02).
A Faculdade Cidade de Coromandel proporciona condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.


A mesma conta com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores
administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de
convivência.



Conta com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.



Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.



O laboratório de informática possui máquinas adaptadas para o aluno.
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3.5.3. Necessidades Visuais

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a
melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho
após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano
do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional,
a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo
a necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos
didáticos e equipamentos especiais para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após
correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite
ao educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e
equipamentos especiais.


A instituição disponibiliza o piso direcional indicando o caminho a ser percorrido
e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é usado para
sinalizar situações que envolvem risco de segurança.



A instituição disponibiliza softwares instalados em máquinas especificas com
fones de ouvido para atender ao aluno.



A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático impresso
em tamanho diferenciado.



Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.
3.6.

Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral TI/Tempo Parcial – TP

A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado em uma sala para
a realização das atividades dos professores contratados em regime de trabalho
integral, que funciona numa área equipada com armários, computador interligado à
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Internet para a utilização dos mesmos, com disponibilidade de rede Wireless para os
docentes trabalharem nos seus notebooks, impressora e demais materiais
necessários, servindo de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas
condições de iluminação, acústica, ventilação (ar condicionao), acessibilidade,
conservação e comodidade. Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado
para o desenvolvimento dos planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de
provas e pesquisas.
3.7.

Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos

O curso de Engenharia Agronômica dispõe de uma sala para os serviços
acadêmicos do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do
curso. Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e acadêmica. O espaço
é bem ventilado e há acesso à internet. Também estão disponíveis computadores que
atendem os professores que atuam neste ambiente.

3.8.

Sala de Professores

O Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Cidade de Coromandel
dispõe de uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam
a preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço
encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação (ar
condicionado),

acessibilidade,

conservação

e

comodidade,

possibilitando

o

desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica.

3.9.

Salas de Aula

A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus possui
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salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também apresenta
boa iluminação artificial e natural, pintura em ótimo estado de conservação, são bem
arejadas e possuem ventiladores. Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa e
cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de equipamentos como: Tela
de projeção, data show , vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre que necessários.

3.10. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática

A FCC oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades dos
usuários para as devidas atividades. A IES ainda conta com uma rede de Wi-Fi que
abrange toda a área educacional.
3.11. Biblioteca - Infraestrutura

A Biblioteca conta com um amplo espaço físico, com 6 cabines individuais com
computadores, bem como espaço para grupo de estudos, cabine de televisão e
estudos individuais. Dispõem de recursos tecnológicos e acervo adequado.
Ela é um espaço dedicado ao saber e a sua construção. É onde o homem
deposita os resultados de seu trabalho na certeza do desejo humano de conhecer,
criar e aprender. Está instalada em uma área de 250 m2, oferecendo aos usuários
mais espaço, conforto e informação.

3.11.1. Bibliografia Básica

A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela
Coordenação do Curso e seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas.
As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um deles disponibilizado em formato digital através da Biblioteca Virtual,
disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de
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15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto no Instrumento
de Avaliação de Cursos de Graduação.

3.11.2. Biblioteca Virtual

A Faculdade Cidade de Coromandel buscando facilitar a vida dos usuários, é
participante da Biblioteca Virtual “Minha Biblioteca” que disponibiliza 9.000 títulos de
livre acesso em seu acervo eletrônico, qualidade e quantidade do acervo bibliográfico.
A Biblioteca Virtual disponibiliza a funcionalidade de download e acesso a livros,
tornando o alcance ao conhecimento mais simples e inovador, usando tecnologias de
ponta no acervo de livros e periódicos digitais.
Por meio de login e senha, docentes, discentes e egressos tem um fácil acesso, com
a possibilidade de ampliar seus conhecimentos de maneira ampla e com grandes
opções de bibliografias para todos os cursos da graduação e pós-graduação.
É importante destacar que a IES está em constante aprimoramento do sistema com
ferramentas inovadoras, ágeis e fáceis, ampliando periodicamente o acervo
bibliográfico digital.
3.11.3. Bibliografia Complementar

As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade
curricular, sendo todos disponibilizados através da Biblioteca Virtual, e quando físico
são disponibilizados no mínimo 3 exemplares.

3.11.4. Periódicos Especializados

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e fulltext.

3.11.5. Bases de Dados Assinadas
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A IES conta com a assinatura da MINHA BIBLIOTECA, um consórcio firmado entre
as principais editoras brasileiras e que oferta, com atualizações constantes, mais de
9.000 (nove mil) títulos que são disponibilizados aos acadêmicos, docentes e usuários
da biblioteca através de qualquer aparelho eletrônico que possibilite acesso à internet.
Esta assinatura visa suprir o acervo impresso, bem como facilitar o acesso à
informação aos docentes e discentes.

3.11.6. Bases de Dados de Livre Acesso

SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros.
BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso
a fontes de informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet
3.12. Informatização

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing Rules
- AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de modo a
facilitar sua localização pelos usuários.
3.13. Sistema LS Educação
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A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla
de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar
a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:

Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing
Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e
quantidades diferenciadas por categoria de usuário.

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.

Empréstimo
I. Empréstimo para consulta local;
II. Empréstimo domiciliar;
III. Reserva local;
IV. Renovação online.
3.14. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades

Educacionais Especiais
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério
de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com
necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante
utilização de recursos diferenciados.
Auditiva
O atendimento a deficientes auditivos é realizado por um intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Visual
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com necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas

disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz, que
se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.
Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
3.15. Serviços

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:

I. Elaboração de fichas catalográficas;
II. Visitas guiadas à Biblioteca;
III. Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
IV. Levantamento bibliográfico

3.16. Livros da Bibliografia Básica

A Biblioteca da Faculdade Cidade de Coromandel, cumprindo seu objetivo de
apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo
em constante atualização e crescimento.
3.17. Livros da Bibliografia Complementar

A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo
as necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso
e com outras áreas.

3.18. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
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Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos
últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos específicos
que passaram a fazer parte do acervo.

3.19. Laboratórios Didáticos Especializados

Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas
de segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com
regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva
de pleno atendimento das demandas do curso, como prevê o instrumento de
avaliação.

3.19.1. Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade

Laboratório de Informática

A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com máquinas novas
adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica
disponível para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário, sempre
acompanhado pelos monitores.
Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de Informática, instalados
em condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O Laboratório nº
01 possui 30 Microcomputadores INFOWAY conectados em rede e internet. O
Laboratório nº 02 possui 48 microcomputadores INFOWAY conectados em rede. A
IES conta com uma rede de wi-fi em todas as áreas de acesso comum ao compus.
Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante
quando para com os deficientes visuais.
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Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FCC

A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de
Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de informática
quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é informada pelos monitores
do laboratório, podendo ser também informada pelos professores que utilizam o
mesmo. O setor de Tecnologia da Informação tem um prazo de quinze dias úteis para
realizar as operações necessárias e atender demais solicitações.
REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

CAPITULO I - Da Finalidade

Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Coromandel é
constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local.

CAPÍTULO II - Do Pessoal

Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de Tecnologia
da Informação, auxiliado por assistentes contratados ou Estagiários;

Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor
de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços técnicos e
operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para usos relacionados
com educação e experiências práticas em geral;
Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o
assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.

CAPITULO III - Do Horário De Funcionamento

Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:
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I. segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II. sábados das 08h00 às 12h00.
CAPÍTULO IV - Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas

Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária
para utilização durante aulas práticas conforme cursos na FCC e também para uso
em cursos de extensão e pós-graduação.

Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser
realizada com no mínimo três dias de antecedência pelo portal do professor. No caso
de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete dias.

Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para
marcação de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de
prioridade ao acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das disciplinas
priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório.

Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a
partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um rodízio
entre os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada através de
agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja disponibilidade dos
mesmos.
Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze)
minutos de atraso para início das aulas práticas previamente agendadas. Depois de
decorrido essa tolerância, o laboratório será considerado disponível para o uso e o
agendamento será considerado como não utilizado.

CAPÍTULO V - Usos - Finalidades E Público Alvo
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Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade
Cidade de Coromandel fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas
a práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo permitida então a
utilização para interesses particulares. Não será cobrada nenhuma taxa pelo uso dos
computadores a nenhum aluno de qualquer curso. O acesso só será permitido para
alunos previamente cadastrados em nossos sistemas e matriculados na instituição.
Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares
(usos ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no inicio
das aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte) minutos de
antecedência do inicio das aulas para organização e preparação das atividades para
os professores.
Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos
horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de Tecnologia da
Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio de formulário padrão
ou e-mail.
Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FCC, para fins
estritamente

administrativos,

estará

autorizada

mediante

disponibilidade

de

equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de
Tecnologia da Informação.
Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado,
quando relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham
relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição.
Acessos a sites pornográficos, participação em Salas de Bate-papo (Chat), o uso de
mecanismos fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão
criteriosamente banidos e podem desencadear processos punitivos e/ou suspensivos
junto às Coordenações de Cursos, Coordenação Acadêmica e Direção Geral da
Instituição.

Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada,
será tratada pela Coordenação Acadêmica.
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Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição
verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize “utilização
indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES.
Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por
qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e senha são
de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido descoberta por
terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição. Nenhuma senha é
trocada ou alterada por telefone, não existe suporte telefônico externo.
Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off
(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados por
pessoas não autorizadas.
CAPÍTULO VI - Das Proibições

Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de
líquidos, alimentos, cigarros, balas e chicletes.

Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo
de jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o mau
uso dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões conforme
determinação do Regimento Interno da IES.

Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de
tensão, no-break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado, senão
por pessoas autorizadas.

Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos
laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de
Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos.

Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste
documento será desautorizada.
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Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo
Regimento Interno da FCC.
Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação

3.19.2. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade

Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas
de segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com
regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva
de pleno atendimento das demandas do curso.
O curso de Engenharia Agronômica da FCC conta com os laboratórios abaixo
relacionados:
Laboratório de Desenho Técnico e de Topografia

Tem uma função didática, ministrando aulas de desenho técnico e de topografia
para alunos de Engenharia Agronômica. Dispõem de equipamentos didáticos (mesas
de desenhos, réguas e outros) de campo (teodolito, tripé e mira) contribuindo para a
formação acadêmica de alunos de graduação, no aprimoramento dos conhecimentos
adquiridos nas aulas teóricas através do manuseio dos equipamentos específicos
para cada operação.
Laboratório Multidisciplinar

Consiste de diversos equipamentos de microscopia além de lâminas suficientes
para o desenvolvimento de aulas práticas além de possuir bancadas devidamente
distribuídas para uma boa divisão dos alunos por equipamento disponibilizado e conta
com recursos de vidrarias para o desenvolvimento das aulas em questão.
O Laboratório é utilizado no curso de Engenharia Agronômica para aplicação
de aulas práticas e fornece espaço físico e equipamentos necessários para o perfeito
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funcionamento das práticas. Eventualmente, pode ser utilizado para outros conteúdos
que necessitam de espaço e/ou equipamentos para ampliar a visualização prática dos
acadêmicos do curso.
Laboratório de Sementes

O laboratório é destinado para atividades de ensino, pesquisa e extensão. As
principais atividades estão relacionadas na área de sementes e melhoramento
genético vegetal especialmente com espécies cultivadas por pequenos produtores de
agricultura familiar. No laboratório podem ser realizadas análises para a determinação
da qualidade física, fisiológica e sanitária de sementes de grandes culturas (arroz,
milho, feijão ,soja e café). Dentre os diversos equipamentos possui estufa de
circulação forçada de ar, BODs e outros equipamentos, utilizados para produção de
pesquisas científicas visando à publicação em revistas e similares.

Estação Meteorológica Automática

É composta de uma unidade de memória central, ligada a vários sensores dos
parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do
ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, etc), que integra os
valores observados minuto a minuto e automaticamente a cada hora.

Estações Experimentais

As casas de vegetação são um instrumento de proteção ambiental para
produção de plantas, como hortaliças e flores, onde o ambiente interno é controlado.
Estas estruturas possuem condições adaptadas para cultivos, onde são controladas
a temperatura e umidade relativa do ar, umidade do solo (vaso) através de irrigação,
intensidade do vento, insetos entre outros. As estações experimentais são utilizadas
pelos alunos na condução de aulas práticas e experimentais voltados a iniciação
cientifica e Trabalho de Conclusão de Curso-TCC e artigos.
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Fazenda Experimental

A Fazenda Experimental da Faculdade Cidade de Coromandel situa-se a 2 km
da área central da cidade e distante aproximadamente 07Km da IES, localizada no
distrito industrial “Marcos de Siqueira Nacife”. Contando com uma área de 48 ha.
Além da área os maquinários utilizados na fazenda são em parte terceirizados
e poderão ser utilizados para aulas práticas e projetos realizados pelos alunos.
Laboratório de Botânica

O uso do Laboratório de Botânica é livre para docentes e alunos do curso de
Agronomia, sendo utilizado principalmente para aulas práticas de Morfologia,
Sistemática e Fisiologia Vegetal, assim como de Biologia celular e tecidual. Além do
desenvolvimento de Projetos de Iniciação Científica e Trabalhos de Conclusão de
Curso.
Laboratório de Solos

O laboratório de Ciências do solo atende as aulas práticas os alunos das
disciplinas de Gênese, Morfologia e Classificação do Solo; Fertilidade do Solo e
Nutrição de Plantas, Adubos e Adubação e Química do Solo.

Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia

O laboratório de Ciências do solo atende as aulas práticas os alunos das
disciplinas de Gênese, Morfologia e Classificação do Solo; Fertilidade do Solo e
Nutrição de Plantas, Adubos e Adubação e Química do Solo.
Laboratório de Entomologia

O laboratório foi projetado para atender atividades de ensino e pesquisa na
área de Ciências Agrárias e dará suporte ao desenvolvimento de estudos de pragas
agrícolas, de espécies florestais, ornamentais e frutíferas e de culturas regionais.
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Futuras Instalações

A IES tem almejado a ampliação do Laboratório de Solos para atender os
produtores rurais com análise completa de Macro e Micronutrientes.

Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços

São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, orientados
pelos docentes realizam experimentos diversos com o intuito de aprimorar o que foi
ministrado em sala de aula.
É importante ressaltar que todos os laboratórios em funcionamento são regidos
pela resolução pertinente a eles e apresentam seu POP – Manual de Procedimento
Operacional Padrão, Manual de Segurança e rotina Laboratorial e também o
Regulamento com todas as normatizações específicas para o pleno funcionamento
do mesmo e para maior segurança dos usuários e alunos que usufruirão destes
espaços acadêmicos.
3.15.3. CEUA – Comitê de Ética no Uso de Animais
Colegiado multi e transdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos
protocolos de pesquisas envolvendo animais, material orgânico e dados deles
oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em sua
integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do Conselho
Nacional e Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e outros diplomas legais
e normativos que vierem a ser promulgados.
O CEUA- FCC analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que
serão desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por se tratar de um Comitê de Ética em Pesquisa registrado (CIAEP –
01.0455.2017 extrato de parecer nº5\2017 de 23/02/2017) pelo Conselho Nacional
e Controle de Experimentação Animal (CONCEA), ele está devidamente qualificado
para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa envolvendo animais, desenvolvidos
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na FCC e, também, em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos outras
instituições, desde que haja aquiescência e indicação prévia do CONCEA.

Anexo 1 – Matriz Curricular
1° PERÍODO
Disciplina
Teoria
Introdução a Engenharia Agronômica
30
Introdução a Ciências do Solo
30
Biologia Celular
60
Física I
80
Fundamentos de Matemática
80
Química Orgânica e Geral
60
TOTAL
340
2° PERÍODO
Disciplina
Teoria
Calculo I
80
Física II
60
Química Inorgânica e Analítica
60
Zoologia Geral
40
Introdução Informática a Agropecuária
00
Português Instrumental
40
TOTAL
280
3° PERÍODO
Disciplina
Teoria
Calculo II
80
Gênese, Propriedades e Classificação dos
60
Solos
Topografia e Georreferenciamento
60
Desenho Técnico I
20
Bioquímica
30
Morfologia e Anatomia Vegetal
30
Metodologia da Pesquisa Cientifica
40
TOTAL
320
4° PERÍODO
Disciplina
Teoria
Estatística e Experimentação Agrícola
60
Fertilidade do Solo e Adubação
60
Genética e Melhoramento Vegetal
80

Prática Total
10
40
10
40
20
80
00
80
00
80
20
80
60
400

Aulas
02
02
04
04
04
04
20

Prática Total
00
80
20
80
20
80
20
60
60
60
00
40
120
400

Aulas
04
04
04
03
03
02
20

Prática Total
00
80
20
80

Aulas
04
04

20
20
10
10
00
80

80
40
40
40
40
400

Prática Total
20
80
20
80
00
80

04
02
02
02
02
20
Aulas
04
04
04
89

Desenho Técnico II
Sistemática Vegetal
Microbiologia Geral
Ecologia Geral
TOTAL
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10
30
40
30
10
40
30
10
40
30
10
40
300
100
400

5° PERÍODO
Disciplina
Teoria Prática Total
Nutrição Mineral de Plantas
60
20
80
Climatologia Agrícola
60
20
80
Entomologia Agrícola Aplicada
60
20
80
Fisiologia Vegetal
60
20
80
Microbiologia Agrícola
30
10
40
Construções Rurais
30
10
40
TOTAL
300
100
400
6° PERÍODO
Disciplina
Teoria Prática Total
Agricultura I (Café, Cana, Mandioca)
60
20
80
Fitopatologia Geral
60
20
80
Hidráulica Agrícola e Irrigação e Drenagem
60
20
80
Maquinas,
Mecanização
Agrícola
e
60
20
80
Agricultura de Precisão
Zootecnia Aplicada a Agronomia
30
10
40
Iniciação Científica
40
00
40
TOTAL
310
90
400
7° PERÍODO
Disciplina
Teoria Prática Total
Fitopatologia Aplicada
60
20
80
Olericultura
60
20
80
Agricultura II (Soja, Feijão, Algodão)
60
20
80
Fruticultura
60
20
80
Produção Animal
30
10
40
Trabalho de Conclusão de Curso I
40
00
40
TOTAL
310
90
400
8° PERÍODO
Disciplina
Teoria Prática Total
Agricultura III (Milho, Sorgo, Arroz e Trigo)
60
20
80
Bovinocultura, Forragicultura e Pastagens
60
20
80
Tecnologia e Produção de Sementes
30
10
40

02
02
02
02
20

Aulas
04
04
04
04
02
02
20
Aulas
04
04
04
04
02
02
20
Aulas
04
04
04
04
02
02
20

Aulas
04
04
02
90
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Gestão Agronegócio
40
00
40
Controle de Plantas Daninhas
30
10
40
Silvicultura
30
10
40
Manejo e Conservação do Solo e da Água
30
10
40
Cultura Afro-Brasileira e Indígena
40
00
40
TOTAL
320
80
400

02
02
02
02
02
20

9° PERÍODO
Teoria Prática Total
Sociologia e
80
00
80

Aulas
04

30
30
30
40
00
230

02
02
02
02
08
20

Disciplina
Economia, Administração,
Extensão Rural
Tecnologia de Produtos Agropecuários
Gerenciamento Ambiental Integrado
Disciplina Optativa I
Prática de Estágio Supervisionado I
*Estágio Supervisionado I
TOTAL

10
10
10
00
180
210

40
40
40
40
180
420

*As atividades inerentes ao Estágio Supervisionado I e II serão ministradas em aulas 60 minutos.

10° PERÍODO
Disciplina
Teoria
Planejamento e Gerenciamento Projetos
30
Agropecuários
Disciplina Optativa II
30
Trabalho de Conclusão de Curso II
40
Prática de Estágio Supervisionado II
40
*Estagio Supervisionado II
00
TOTAL
140

Prática
10

Total
40

Aulas
02

10
00
00
220
240

40
40
40
220
380

02
02
02
12
20

*As atividades inerentes ao Estágio Supervisionado I e II serão ministradas em aulas 60
minutos.

Atividades Extra-Curriculares
Divisão da Carga Horária
Carga Horária Total do Curso
Carga Horária Total do Curso Convertida em Horas 60’

200 horas

4.200 horas
3.600 horas
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Disciplinas Optativas
Disciplinas
Avaliação e Pericias
Secagem e Armazenamento de Grãos
Plantas Medicinais e Aromáticas
Agricultura Orgânica
Floricultura e Paisagismo
Caprinocultura
Equinocultura
Libras
Saúde, Sociedade e Direitos Humanos
Saúde Ambiental

Carga Horária
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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ANEXO 2 – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA

1º PERÍODO

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA CH 40

EMENTA: Apresentação da disciplina, seus objetivos, programas e normas. Estrutura
do Curso (currículo, linhas curriculares, departamentos). Perfil profissional.
Informação profissional (áreas de atuação e desempenho profissional, as exigências
de formação e de conduta, perspectivas). A profissão do Engenheiro Agrônomo:
atribuições, regulamentações, inserção social, ética profissional. Agricultura,
desenvolvimento e meio ambiente. Noções sobre a evolução recente e a realidade
atual da agricultura brasileira; assim como os debates sobre a perspectiva para essa
agricultura.

Bibliografia Básica
ABBOUD, A. C. S. Introdução á Agronomia. 1º ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013.
ANDREI, E. Compêndio de Defensivos Agrícolas. 8ºed. São Paulo: Organizações
Andrei. 2009.
GUERRA, A. J. T., SILVA, A. S., BOTELHO, R. G. M. Erosão e Conservação dos
Solos: Conceitos, Temas e Aplicações. 5 ed. - Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2010.
340p.

Bibliografia Complementar
SOUZA, C. M. M; FAY, E. F. Agrotóxicos e Ambiente. 2004.
MENDES, J. T. G; JUNIOR PADILHA, J. B. Agronegócio: uma abordagem econômica.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
ROSA, A. V. Agricultura e Meio Ambiente. 7º ed. São Paulo: Atual, 1998.
PONS, M. A. História da Agricultura. 2º ed. Caxias do Sul: Maneco, 2008.
ALVARENGA, O. M. Agricultura Brasileira: realidade e mitos. Rio de Janeiro: Revan,
1998.
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INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DO SOLO CH 40

EMENTA: Introdução à Ciência do Solo; Conceito e importância do solo; Origem e
formação do solo; Minerais e Rochas; Composição do solo; Propriedades químicas,
físicas, biológicas e matéria orgânica do Solo. O solo como sistema trifásico. Água do
solo. Temperatura do solo.
Bibliografia Básica
LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. 2ª ed. Editora: Oficina de Textos.
2010. 216 p.
BERTONI, J; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. 7º ed. São Paulo: Ícone,
2010.
SANTOS, R. D. Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. 6ªed. Editora:
SBCS, Viçosa, 2013. 100 p.

Bibliografia Complementar
KER, J. C.; CURI, N.; SCHAEFER, C. E.; TORRADO, P. V. Pedologia - Fundamentos.
Editora: SBCS. 2012. 343 p.
SANTOS, H. G.; ALMEIDA, J. A.; OLIVEIRA, J. B. Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos. 3ª ed. Editora: Embrapa. 2013.
OLIVEIRA, J. B. Pedologia Aplicada. 4ª ed. Editora: FEALQ. 2011. 592 p.
MELO, V. F.; ALLEONI, L. R. F. Química e Mineralogia do solo Parte I - Conceitos
Básicos. 1ºed. Viçosa, SBSC, 2009.
EMBRAPA Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2ª ed. Editora: Embrapa
Solos. 2006.

BIOLOGIA CELULAR CH 80

EMENTA: Composição e organização geral dos diferentes tipos de células.
Classificação dos seres vivos de acordo com o tipo celular. Estruturas celulares:
membrana plasmática, reticulo endoplasmático, síntese de proteínas, complexo de
golgi, núcleo, nucléolo, e divisão celular. Microscopia Ótica.
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Bibliografia Básica
JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8°ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
CURTIS, Helena. Biologia. 2° ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
Lodish, Harvey; Berk, Arnold; Kaiser, Chris A.; Krieger, Monty; Bretscher, Anthony;
Ploegh, Hidde; A. Biologia celular e molecular. ISBN: 9788582710494. eISNN:
9788582710500. [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
Cox, Michael M.; Doudna, Jennifer A.; O’Donnell, Michael. Biologia Molecular. IBSN:
9788536327402. eIBSN: 9788536327419 [Edição Virtual]
Zaha, Arnaldo; Ferreira, Henrique Bunselmeyer; Passaglia, Luciane M.P. Biologia
Molecular Básica. IBSN: 9788582710579. eIBSN: 9788582710586 [Edição Virtual]
Watson; Baker; Bell; Gann; Levine; Losick. Biologia Molecular do Gene. IBSN:
9788582712085. eIBSN: 9788582712092 [Edição Virtual]
Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff,
Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. Fundamentos da Biologia Celular. IBSN:
9788536324432. eIBSN: 9788536325132 [Edição Virtual]
FISICA I CH 80

EMENTA: Introdução ao estudo experimental em física; Estudo experimental da
cinemática; Movimento em uma dimensão; Movimento em um plano; Dinâmica da
partícula; Trabalho e Energia; Conservação da Energia.

Bibliografia Básica
Bauer, Wolfgang; Westfall, Gary D.; Dias, Helio. Física para Universitários:
Eletricidade e Magnetismo [Edição Virtual]
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. Ed. LTC, Rio
de Janeiro 2009.
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I. 12 ed. São Paulo, 2008.
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Bibliografia Complementar
Knight, Randall D. Física - V1: Uma Abordagem Estratégica - Mecânica Newtoniana,
Gravitação, Oscilações e Ondas
Knight, Randall D. Física - V2: Uma Abordagem Estratégica - Termodinâmica Óptica
Knight, Randall D. Física - V3: Uma Abordagem Estratégica - Eletricidade e
Magnetismo
Knight, Randall D. Física - V4: Uma Abordagem Estratégica - Relatividade Física
Quântica
Hewitt, Paul G. Fundamentos de Física Conceitual. 2016

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA CH 80

EMENTA: Conjuntos numéricos; O corpo dos números reais. Funções Polinomiais do
1° e 2° grau, Inequações, Funções Exponencial, Funções Logaritmo, Função Modular,
Divisão de polinômios.
Bibliografia Básica
STEWART, J. Calculo. Vol 1. 2º Ed. São Paulo. Ed. Cengage Learning, 2011.
FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Calculo A: Funções, Limites, Derivação,
Interação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
Ronald J. Harshbarger; James J. Reynolds. Matemática Aplicada: Administração,
Economia e Ciências Sociais e Biológicas [Edição Virtual]

Bibliografia Complementar
Rogawski, Jon. Cálculo – V1 [Edição Virtual]
Rogawski, Jon. Cálculo – V2 [Edição Virtual]
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo – V1 [Edição Virtual]
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo – V2 [Edição Virtual]
Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol I
[Edição Virtual]
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QUÍMICA ORGÂNICA E GERAL CH 80

EMENTA: Conceitos fundamentais em química; Fórmulas químicas, reações
químicas e estequiometria; Estrutura atômica; Classificação periódica dos elementos;
Ligações químicas; Sólidos, líquidos e gases; Cinética química; Equipamentos
básicos de laboratório químico; Operações gerais de laboratório químico; Soluções.
Noções das principais funções orgânicas; Noções de mecanismos de algumas
reações orgânicas.
Bibliografia Básica
JONES, L.; ATKINS, P.; Princípios da Química. 3° ed. Ed. Bookman, Porto Alegre,
2006.
Dias, Silvio Luis Pereira; Vaghetti, Júlio César Pacheco; Lima, Éder Cláudio; Brasil,
Jorge de Lima; Pavan, Flávio André. Química Analítica: Teoria e Prática Essenciais.
[Edição Virtual]
MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. 4° ed. Ed. Edgard
Blucher, São Paulo, 1995.

Bibliografia Complementar
Rosenberg, Jerome L.; Epstein, Lawrence M.; Krieger, Peter J. Química Geral. [Edição
Virtual]
Gauto, Marcelo Antunes; Rosa, Gilber Ricardo; Gonçalves, Fabio Ferreira. Química
Analítica: Práticas de Laboratório. [Edição Virtual]
Atkins, Peter W.; Jones, Loretta. Principios de Química: Questionando a Vida Moderna
e o Meio Ambiente. [Edição Virtual]
Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth. Química. [Edição Virtual]
Manahan, Stanley E. Química Ambiental. [Edição Virtual]

2° PERÍODO
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CÁLCULO I CH 80

EMENTA: Limite de função variável, limite laterais, propriedades operatórias de
limites, limite trigonométrico e exponencial, limite tendendo ao infinito, e continuidade
de função. Álgebra das Derivadas, derivadas da funções básicas, interpretação
geométrica das derivadas, derivadas das funções compostas, e derivadas sucessivas.
Bibliografia Básica
Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol I.
[Edição Virtual]
STEWART, J. Cálculo, Vol. 1. 5º ed. São Paulo, Ed. Brasileira, 2010
FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Calculo A: Funções, Limites, Derivação,
Interação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

Bibliografia Complementar
Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol III.
[Edição Virtual]
Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol II.
[Edição Virtual]
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo – V1. [Edição Virtual]
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo – V2. [Edição Virtual]
HOWARD, A. Álgebra Linear com Aplicações. 8º ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
[Edição Virtual]
FISICA II CH 80

EMENTA: Estática dos Fluídos, Dinâmica dos Fluídos, Temperatura; Calor; Teoria
cinética dos gases. Eletrostática: Cargas Elétricas; Eletrodinâmica: Corrente elétrica;
Circuitos. Energia nuclear na agricultura.

Bibliografia Básica
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Bauer, Wolfgang; Westfall, Gary D.; Dias, Helio. Física para Universitários: Mecânica.
[Edição Virtual]
DOCA, R. H.; BISCUOLA, G. J.; VILLAS BOAS, N. Tópicos de Física. Vol. 3. 18 ed.
Ed. Saraiva, São Paulo, 2007.
DOCA, R. H.; BISCUOLA, G. J.; VILLAS BOAS, N. Tópicos de Física. Vol. 2. 18 ed.
Ed. Saraiva, São Paulo, 2007.
Bibliografia Complementar
Knight, Randall D. Física - V1: Uma Abordagem Estratégica - Mecânica Newtoniana,
Gravitação, Oscilações e Ondas. [Edição Virtual]
Knight, Randall D. Física - V2: Uma Abordagem Estratégica - Termodinâmica Óptica
Knight, Randall D. Física - V3: Uma Abordagem Estratégica - Eletricidade e
Magnetismo. [Edição Virtual]
Knight, Randall D. Física - V4: Uma Abordagem Estratégica - Relatividade Física
Quântica. [Edição Virtual]
Hewitt, Paul G. Fundamentos de Física Conceitual. 2016. [Edição Virtual]
QUÍMICA INORGÂNICA E ANALÍTICA CH 80

EMENTA: Funções inorgânicas; Noções de química da coordenação; Noções gerais
de química analítica qualitativa; Noções gerais de química quantitativa clássicas.

Bibliografia Básica
JONES, L.; ATKINS, P.; Princípios da Química. 3° ed. Ed. Bookman, Porto Alegre,
2006.
Raymond Chang. Química Geral: Conceitos Essenciais. [Edição Virtual]
MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. 4° ed. Ed. Edgard
Blucher, São Paulo, 1995.
Bibliografia Complementar
Carey, Francis A. Química Orgânica – V1. [Edição Virtual]
Carey, Francis A. Química Orgânica – V2. [Edição Virtual]
Colin Baird ; Michael Cann. Química Ambiental. [Edição Virtual]
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Chang, Raymond. Físico-Química – V1. [Edição Virtual]
Chang, Raymond. Físico-Química – V2. [Edição Virtual]
ZOOLOGIA GERAL CH 60

EMENTA: Sistemática e taxonomia. Protozoários, Platelmintos, Aschelmintos,
Anelídeos, Artrópodes, Moluscos, Cordados (peixes cartilaginosos, peixes ósseos,
anfíbios, répteis, aves e mamíferos).
Bibliografia Básica
HILDEBRAND, M.; GOSLOW, G. Análise da Estrutura dos Vertebrados. 2º ed. São
Paulo: Atheneu Editora, 2006.
ORR, R. T. Biologia dos Vertebrados. 5º ed. Edição Universitária. 2009.
Moyes, Christopher D.; Schulte, Patricia M. Principios de Fisiologia Animal. [Edição
Virtual]
Bibliografia Complementar
Alcock, John. Comportamento Animal. [Edição Virtual]
Hill, Richard W.; Wyse, Gordon A.; Anderson, Margaret. Fisiologia Animal. [Edição
Virtual]
Reece, Jane B.; Wasserman, Steven A.; Urry, Lisa A.; Cain, Michael L.; Minorsky,
Peter V.; Jackson. Biologia de Campbell. [Edição Virtual]
Pechenik, Jan A. Biologia dos Invertebrados. [Edição Virtual]
Ridley, Mark. Evolução. [Edição Virtual]
INTRODUÇÃO INFORMÁTICA Á AGROPECUÁRIA CH 60

EMENTA: Noções básicas de sistemas operacionais; Conceitos básicos de internet e
endereços eletrônicos; Noções Básicas de LibreOffice; Visão geral da informática
aplicada que possibilitem a utilização das Tecnologias da Informação na área
agropecuária.
Bibliografia Básica
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NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.
BENINI FILHO, P. A; MARÇULA, M. Informática: Conceitos e Aplicações. 3º Ed. São
Paulo: Erica, 2010.
Brookshear, J. Glenn. Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente [Edição
Virtual]

Bibliografia Complementar
LOPES, M. A. Informática Aplicada à Bovinocultura. 1º Edição. Editora Funep. 1997.
82p. [Edição Virtual]
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson
Prentice Hall. 2004. [Edição Virtual]
TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. Sistemas Operacionais: Projetos e
implementação. 3° ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. [Edição Virtual]
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Bancos de Dados. São Paulo: Pearson
Addison Wesley, 2005. [Edição Virtual]
THOMPSON, M. A. Windows Server 2012: Instalações, Configuração e Administração
de redes. São Paulo: Erica, 2012. [Edição Virtual]
MARQUES, A. E. Excel 2010. Guias Práticos Informática. Porto Editora, 2011. [Edição
Virtual]
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL CH 40

EMENTA: A disciplina aborda o processo da leitura e escrita na instituição definido
língua e conhecimento, pressupostos básicos para concepções de linguagem, texto,
leitura e escrita. Estuda também as condições de produção da leitura e escrita dos
textos acadêmicos e os diversos tipos de textos, sua estrutura, funcionamento,
argumentação, coesão e coerência.
Bibliografia Básica
ANDRADE, M. M. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 8º ed.
São Paulo. Atlas, 2010.
Azevedo, Roberta Adalgisa de. UniA: Português básico. [Edição Virtual]
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CAMARA JUNIOR, J. M. Estrutura da Língua Portuguesa. 42º ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2009.
Bibliografia Complementar
Aiub, Tânia. Português: Práticas de Leitura e Escrita. [Edição Virtual]
BAGNO, M. Preconceito Linguístico: O que é, Como se faz. 52º ed. Loyola: São Paulo,
2009.
Brasileiro, Ada Magaly Matias. UniA: Leitura e Produção Textual. [Edição Virtual]
FARACO, C. A; TEZZA, C. Prática de Texto: para estudantes universitários. 18º ed.
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009.
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37º ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.
PLATÃO, F. S; FIORIN, J. L. Para Entender o Texto: Leitura e Redação. São Paulo,
Ática, 2003.

3° PERÍODO

CÁLCULO II CH 80

EMENTA: Integral indefinida. Integral definida, integral por partes, integral por
substituição, integral de funções racionais. Fórmula de taylor. Funções de várias
variáveis. Integral dupla. Integral tripla, Cálculo de áreas planas e cálculo de volumes
de sólidos de revolução.

Bibliografia Básica
Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol II.
[Edição Virtual]
STEWART, J. Cálculo, Vol. 1. 6º ed. São Paulo Ed. Brasileira, 2010.
FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Calculo A: Funções, Limites, Derivação,
Interação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

Bibliografia Complementar
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Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol III.
[Edição Virtual]
Dennis G. Zill ; Michael R. Cullen. Matemática Avançada para Engenharia - Vol I.
[Edição Virtual]
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo – V1 [Edição Virtual]
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo – V2 [Edição Virtual]
HOWARD, A. Álgebra Linear com Aplicações. 8º ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
[Edição Virtual]
GÊNESE, PROPRIEDADES E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS CH 80

EMENTA: Morfologia do solo; Características diagnósticas do solo; levantamentos de
solos; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; Solos de Minas Gerais.

Bibliografia Básica
SANTOS, H. G.; ALMEIDA, J. A.; OLIVEIRA, J. B. Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos. 3ª ed. Editora: Embrapa. 2013.
SANTOS, R. D. dos. Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. 6ªed. Editora:
SBCS, Viçosa, 2013. 100 p.
Brady, Nyle C.; Weil, Raymond. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos.
[Edição Virtual]

Bibliografia Complementar
MELO, V. F.; ALLEONI, L. R. F. Química e Mineralogia do solo Parte I - Conceitos
Básicos. 1ºed. Viçosa, SBSC, 2009.
OLIVEIRA, J. B. Pedologia Aplicada. 4ª ed. Editora: FEALQ. 2011. 592 p.
RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: Base para
distinção de ambientes. 5º ed. Lavras. Editora UFLA, 2007.
BERTONI, J; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. 7º ed. São Paulo: Ícone,
2010.
LEPSCH,I. F. Tópicos em Ciência do Solo. S. B. C. S. 2011. 403p.
KLAUBERG FILHO, O.; MAFRA, Á. L.; GATIBONI, L. C. Tópicos em Ciências do Solo.
Vol. 7. Editora: SBCS, 2011. 403 p.
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TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO CH 80

EMENTA: Introdução à topografia. Aparelhos e instrumentos topográficos.
Planimetria.

Altimetria.

Métodos

de

Nivelamentos.

Nivelamento

de

perfis.

Levantamento Planialtimétrico. Instrumentos utilizados. Sistema de Posicionamento
Global (GPS). Cálculo da planilha analítica, das coordenadas e áreas. Confecção da
planta topográfica. Informática aplicada à topografia. Noções de cartografia e
georreferenciamento.

Bibliografia Básica
COMASTRI, J. A. Topografia: Altimetria. 3º ed. Viçosa: UFV, 2005.
CASACA. J; MATOS, A; BAIO, M. Topografia Geral. 4º ed. Rio de Janeiro: LCT. 2007.
Oliveira, Marcelo Tuler de; Saraiva, Sérgio Luiz Costa. Fundamentos de Topografia.
[Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Reis, Alcir Garcia. Geometrias Plana e Sólida: Introdução e Aplicações em
Agrimensura. [Edição Virtual]
LOCH, C; CORDINI, J. Topografia Contemporânea: Planimetria. 3º ed. Florianópolis:
Editora da UFSC, 2007.
MCCORMICK, J. Topografia. 5 ed. Editora LCT. 2007. 408p.
Oliveira; Marcelo Tuler de; Saraiva, Sérgio Luiz Costa. Fundamentos de Geodésia e
Cartografia. [Edição Virtual]
MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de
Aplicação 422p. 2012 (1ª reimp. 2011)

DESENHO TÉCNICO I

CH 40
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EMENTA: Desenho técnico: representações gráficas. Arquitetura: Sistemas pictórios,
Escala humana, Proporções; Forma: Estrutura, Perspectiva, Geometria; Corte de
edificações, Sombras e sombreados; Planta baixa, Elevações; Desenho de
observação, Desenhos com base na imaginação; Sistema de desenhos.

Bibliografia Básica
CHING, F. D. K. Representação Gráfica em Arquitetura. 5.ed. Porto Alegre: Bookman,
2011.
FRANCIS D. K. CHING, S. P. JUROSZEK. Representação Gráfica para Desenho e
Projeto. Editora Gustavo Gili. Barccelo, 2007.
Kubba, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção. [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Oliveira, Marcelo Tuler de; Saraiva, Sérgio Luiz Costa. Fundamentos de Topografia
Farrelly, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. [Edição Virtual]
Oliveira; Marcelo Tuler de; Saraiva, Sérgio Luiz Costa. Fundamentos de Geodésia e
Cartografia. [Edição Virtual]
PEREIRA, M. F. Construções Rurais. Editora: Nobel. 2009, 330p.
Reis, Alcir Garcia. Geometrias Plana e Sólida: Introdução e Aplicações em
Agrimensura. [Edição Virtual]
BIOQUÍMICA CH 40

EMENTA: Química de aminoácidos e proteínas; Enzimas, coenzimas; Princípios de
bioenergética;

Carboidratos:

química

e

metabolismo;

Oxidações biológicas;

Degradação de aminoácidos; Ácidos nucleicos: química e metabolismo; Fotossíntese:
aspectos moleculares.
Bibliografia Básica
NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. São Paulo: Sarvier,
2006.
CONN, E. E.; STUMPF. P. K. Introdução à bioquímica. 4º ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1980.
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BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 6º ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
Bibliografia Complementar
HARVEY, R. A; FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. 5ºed. Porto Alegre: Artmed,
2012. 520 p.
MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2007.
VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre
Artes Médicas Sul, 2000.
CAMPBELL, M. K; FARREL, S. O. Bioquímica: Bioquímica Básica. 5º ed. Vol. 1. São
Paulo. Cengage Learning, 2011.
CAMPBELL, M. K; FARREL, S. O. Bioquímica: Bioquímica Molecular. 5º ed. Vol. 2.
São Paulo. Cengage Learning, 2011.

MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL CH 40

EMENTA: Introdução a botânica; Citologia, Histologia e Anatomia Vegetal;
Meristemas; Sistema de Revestimento (proteção); Parênquimas; Tecidos de
Sustentação (tecidos mecânicos); Tecido Vascular (de condução); Estruturas de
Secreção/Excreção.

Bibliografia Básica
MODESTO, Z. M. M.; SIQUEIRA, N. J. B. Botânica. São Paulo. EPU, 1981.
CURTIS, H. Biologia. 2° ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
Cutler, David F.; Botha, Ted ; Stevenson, Dennis Wm. Anatomia Vegetal: Uma
Abordagem Aplicada. [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Trigiano, Robert N.; Windham, Mark T.; Windham, Alan S. Fitopatologia: Conceitos e
Exercícios de Laboratório. [Edição Virtual]
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Iara Maria Franceschini ; Ana Luiza Burliga ; Bruno de Reviers ; João Fernando Prado
; Sahima Hamlaoui. Algas: Uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica.
[Edição Virtual]
Judd, Walter S.; Campbell, Christopher S.; Kellogg, Elizabeth A.; Stevens, Peter F.;
Donoghue, Michael J. Sistemática Vegetal: Um Enfoque Filogenético. [Edição Virtual]
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff,
Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. Fundamentos da Biologia Celular. IBSN:
9788536324432. eIBSN: 9788536325132. [Edição Virtual]

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA CH 40

EMENTA: Importância da metodologia científica no contexto de formação.
Hábitos de estudo, importância e técnicas de leitura, análise de texto e sua utilização.
Construção do conhecimento, ciência e pesquisa. Tipos de conhecimento com ênfase
nas características do conhecimento científico. As etapas básicas do método
científico. Tipos de pesquisa. Métodos e técnicas de Pesquisa. As fases da pesquisa
científica. Tipos de trabalhos acadêmicos: resumo; resenha; esquema; fichamentos,
etc. Estrutura e normas para elaboração de trabalhos acadêmicos: características e
formatação do texto científico; aspectos gráficos para capa, folha de rosto, sumário,
listas, citações, referências, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração
de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual)
CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Instituto Piaget,
2001.
DEMO, P. Introdução à Metodologia das Ciências. São Paulo: Atlas, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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NETO, J. A. M. Metodologia Científica na era da Informática. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual)
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do
conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2010. (Biblioteca Virtual)
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual)

4° PERÍODO

ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA CH 80

EMENTA: Princípios Básicos da Estatística. Testes de hipóteses. Testes F e t.
Contrastes. Princípios básicos da experimentação. Procedimentos para comparações
múltiplas: testes de Tukey, Duncan, Scheffé e t. Delineamentos experimentais.
Experimentos fatoriais e em parcelas subdivididas. Regressão linear. Correlação;
Planejamento, análise e interpretação de experimentos; Programas de computador
para análise de dados experimentais (excel, SISVAR).

Bibliografia Básica
COSTA, S. F. Introdução ilustrada à estatística. São Paulo: Harbra, 2005.
CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19º ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
Sharpe, Norean R.; De Veaux, Richard D.; Velleman, Paul F. Estatística Aplicada:
Administração, Economia e Negócios. [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
DOWNING, D. CLARK, J. Estatística Aplicada. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
FILHO, U. D. Introdução a Bioestatística: para simples mortais. São Paulo: Elsevier;
1999.
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SPIEGEL, M.R; STEPHENS, L. J. Estatística. 4º ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
597p.
VIEIRA, S. Introdução a Bioestatística. 4º ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2008.
Rafael Bisquerra ; Jorge C. Sarriera ; Francesc Matínez. Introdução a Estatística:
Enfoque informático com o pacote estatístico SPSS. [Edição Virtual]

FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO CH 80

EMENTA: Leis clássicas da fertilidade do solo. Dinâmica de macro e micronutrientes
no solo. Absorção de elementos pelas plantas: raízes e folhas. Elementos benéficos
e tóxicos. Matéria orgânica do solo. Análise química do solo para fins de
recomendação de calagem e adubações. Manejo da adubação em diferentes tipos de
solo e sistemas de produção. Avaliação do estado nutricional das plantas. Principais
fontes de corretivos e fertilizantes e suas aplicações. Uso de resíduos e subprodutos
no solo. Modelos matemáticos na adubação vegetal.
Bibliografia Básica
MELO, V. F; ALLEONI, L. R. F. Química e Mineralogia do solo Parte I - Conceitos
Básicos. 1ºed. Viçosa, SBSC, 2009.
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 2006.
Brady, Nyle C.; Weil, Raymond. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos.
[Edição Virtual]

Bibliografia Complementar
SANTOS, Palloma Ribeiro Cuba dos; DAIBERT, João Dalton. Análise dos solos:
formação, classificação e conservação do meio ambiente. São Paulo: Érica, 2014.
[Edição virtual]
NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F.; FONTES, R.L.F.; CANTARUTTI,
R.B.; NEVES, J.C.L. (eds.) Fertilidade do Solo. Viçosa: SBCS, 2007. 1017 p.
SANTOS, A. D.; GOMES, A. R. C.; VITTI, A. C. Manual de Análises Químicas de
Solos, Plantas e Fertilizantes. 2ª ed. Editora: Embrapa, 2009.
Shane, Dr. Scott A. Sobre Solo Fértil: Como Identificar Grandes Oportunidades para
Empreendimentos em Alta Tecnologia [Edição Virtual]
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SANTOS, R. D. Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. 6ªed. Editora:
SBCS, Viçosa, 2013. 100 p.

GÉNETICA E MELHORAMENTO VEGETAL CH 80

EMENTA: Importância do estudo da Genética; Genética molecular; Divisões;
Mendelismo; Interações Alélicas e Gênicas; Biometria; Alelismo Múltiplo; Mapas
Genéticos. Importância do Melhoramento de Plantas; Relação entre sistemas
reprodutivos e métodos de melhoramento de plantas; Seleção em plantas autógamas;
Hibridação; Melhoramento de populações de plantas alógamas; Melhoramento de
algumas culturas específicas; Biotecnologia no melhoramento de plantas.

Bibliografia Básica
Hartl, Daniel L.; Clark, Andrew G. Princípios de Genética de Populações. [Edição
Virtual]
RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B.; PINTO, A. A. B. P. Genética na agropecuária.
3. ed. rev. Lavras: UFLA, 2004. 472 p.
BORÉM, A; MIRANDA, G. V. Melhoramento de Plantas. 5º ed. Viçosa, MG: Ed. UFV,
2009. 529p.

Bibliografia Complementar
Ridley, Mark. Evolução [Edição Virtual]
Klug, William S.; Cummings, Michael R.; Spencer, Charlotte A.; Palladino, Michael A.
Conceitos de Genética [Edição Virtual]
Freeman, Scott; Herron, Jon C. Análise Evolutiva [Edição Virtual]
RINGO, J. Genética Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Kogan, 2005.
CANÇADO, G. M. A; LONDE, L. N. Biotecnologia Aplicada à Agropecuária. Caldas:
EPAMIG Sul de Minas – Laboratório de biotecnologia Vegetal, 2012. 648p.
DESENHO TÉCNICO II CH 40
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EMENTA: Introdução ao desenho assistido por computados. Configuração da área de
trabalho. Comandos de construção, visualização, edição de textos, bibliotecas de
símbolos, escalas, cotagem, linhas, impressão. Padrões gráficos. Simulação e
validação. Seleção de sistemas. Uso de Sistema.
Bibliografia Básica
FRANCIS D. K. CHING, S. P. JUROSZEK. Representação Gráfica para Desenho e
Projeto. Editora Gustavo Gili. Barccelo, 2007.
FRENCH, T.. E.; VIERCK, C. J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 8ºed. Editora
Globo: São Paulo, 2005.
Kubba, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Oliveira, Marcelo Tuler de; Saraiva, Sérgio Luiz Costa. Fundamentos de Topografia
Farrelly, Lorraine. Fundamentos de arquitetura [Edição Virtual]
Oliveira; Marcelo Tuler de; Saraiva, Sérgio Luiz Costa. Fundamentos de Geodésia e
Cartografia [Edição Virtual]
PEREIRA, M. F. Construções Rurais. Editora: Nobel. 2009, 330p.
Reis, Alcir Garcia. Geometrias Plana e Sólida: Introdução e Aplicações em
Agrimensura. [Edição Virtual]
SISTEMÁTICA VEGETAL CH 40
EMENTA: Organografia e evolução morfológica; princípios e categorias taxonômicos,
aspectos filogenéticos. Nomenclatura botânica. Anatomia e morfologia do embrião à
planta adulta: crescimento e diferenciação; estrutura primária e secundária do corpo
da planta; aspectos externos dos órgãos vegetais. Sistemática dos espermatófitos,
herborização e herbário Anatomia dos Órgãos Vegetativos; Fecundação; Semente e
Fruto.
Bibliografia Básica
JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8°ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
MODESTO, Z. M. M.; SIQUEIRA, N. J. B. Botânica. São Paulo. EPU, 1981.
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Judd, Walter S.; Campbell, Christopher S.; Kellogg, Elizabeth A.; Stevens, Peter F.;
Donoghue, Michael J. Sistemática Vegetal: Um Enfoque Filogenético [Edição Virtual]

Bibliografia Complementar
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
Cox, Michael M.; Doudna, Jennifer A.; O’Donnell, Michael. Biologia Molecular. IBSN:
9788536327402. eIBSN: 9788536327419 [Edição Virtual]
Zaha, Arnaldo; Ferreira, Henrique Bunselmeyer; Passaglia, Luciane M.P. Biologia
Molecular Básica. IBSN: 9788582710579. eIBSN: 9788582710586 [Edição Virtual]
Watson; Baker; Bell; Gann; Levine; Losick. Biologia Molecular do Gene. IBSN:
9788582712085. eIBSN: 9788582712092 [Edição Virtual]
Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff,
Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. Fundamentos da Biologia Celular. IBSN:
9788536324432. eIBSN: 9788536325132 [Edição Virtual]

MICROBIOLOGIA GERAL CH 40

EMENTA: Introdução; Importância; Classificação dos Microrganismos, Grupos de
Microrganismos; Bactérias: Nutrição, reprodução, metabolismo, genética; Vírus;
Fungos: Classificação, modo de vida e reprodução, características das principais
divisões.
Bibliografia Básica
Tortora, Gerard J.; Funke, Berdell R.; Case, Christine L. Microbiologia [Edição Virtual]
PELCZAR JÚNIOR, M. J.; CHAN, E. C. S; KRIEG, N. R. Microbiologia: Conceitos e
Aplicações. 2º ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997. V2.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. São Paulo: Sarvier,
2006.
Bibliografia Complementar
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Trigiano, Robert N.; Windham, Mark T.; Windham, Alan S. Fitopatologia: Conceitos e
Exercícios de Laboratório [Edição Virtual]
Madigan, Michael T.; Martinko, John M.; Bender, Kelly S.; Buckley, Daniel H.; Stahl,
David A. Microbiologia de Brock [Edição Virtual]
Höfling, José Francisco; Gonçalves, Reginaldo Bruno. Microscopia de Luz em
Microbiologia: Morfologia Bacteriana e Fúngica [Edição Virtual]
ALTERTHUM, F.; TRABULSI, L. R. Microbiologia. 5ºed. São Paulo: Atheneu, 2008.
Quinn, P. J.; Markey, B. K.; Carter, M. E.; Donnelly, W. J. ; Leonard, F. C. Microbiologia
Veterinária e Doenças Infecciosas [Edição Virtual]

ECOLOGIA GERAL CH 40

EMENTA: O ambiente físico e fatores limitantes, ecossistema: fluxo de energia e
ciclos biogeoquímicos, parâmetros populacionais, crescimento e regulação das
populações, relações interespecíficas, conceitos e parâmetros de comunidades,
padrões de biodiversidade, o desenvolvimento da comunidade.
Bibliografia Básica
CURTIS, H.. Biologia. 2° ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
ODUM, E. P; BARRETT, G. W. Fundamentos de Ecologia. 5º ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2013.
Colin R. Townsend ; Michael Begon ; John L. Harper. Fundamentos em Ecologia
[Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Cain, Michael L.; Bowman, William D.; Hacker, Sally D. Ecologia [Edição Virtual]
Gurevitch, Jessica; Scheiner, Samuel M.; Fox, Gordon A. Ecologia Vegetal [Edição
Virtual]
Begon, Michael; Townsend, Colin R.; Harper, John L. Ecologia: De Individuos a
Ecossistemas [Edição Virtual]
Pinto-Coelho, Ricardo M. Fundamentos em Ecologia [Edição Virtual]
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Sadava, David; Heller, Craig; Orians, Gordon H.; Purves, William K.; Hillis, David M.
Vida: A Ciência da Biologia. Volume 2: Evolução, Diversidade e Ecologia [Edição
Virtual]

5° PERÍODO

NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS CH 80

EMENTA: Elementos essenciais e benéficos. Composição mineral das plantas.
Funções dos nutrientes na planta. Absorção, transporte e redistribuição dos nutrientes
nas plantas. Cultivo de plantas em solução nutritiva. Diagnose do estado nutricional
de plantas. Nutrição foliar. Nutrição em sementes. Nutrição e qualidade de produtos
agrícolas. Relações entre nutrição mineral, doenças e pragas.
Bibliografia Básica
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 2006.
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
PIETRO, M. H. E. INTRODUÇÃO AO CULTIVO HIDROPONICO DE PLANTAS – 3 º
Edição.

Bibliografia Complementar
SILVA FILHO, J. B. da. (ed.) Nutrição Mineral de Plantas. Viçosa: SBCS, 2006. 432 p.
COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 5ª
Aproximação. Viçosa: CFEMG, 1999. 359 p.
MARTHA JÚNIOR, G.B.; VILELA, L.; SOUSA, D.M.G. Cerrado: uso eficiente de
corretivos e fertilizantes em pastagens. Brasília: Embrapa, 2007. 224 p.
Brady, Nyle C.; Weil, Raymond. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos.
Edição Virtual]
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MARTINEZ, H. E. P; BARBOSA, J. G. O uso de Substratos em Cultivos Hidropônicos.
1999. 49 p.

CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA CH 80

EMENTA: Introdução: conceitos e noções de cosmografia. Coleta de dados
meteorológicos. A água na biosfera: umidade do ar, aspectos físicos e importância
agrícola. Evaporação e evapotranspiração. Precipitação atmosférica. Balanço hídrico.
Classificação climática. Zoneamento agroclimático. Circulação atmosférica, tempo e
clima. Mudanças climáticas globais. Aplicações da meteorologia e climatologia na
agropecuária.

Adversidades

climáticas

à

agricultura.

Clima,

crescimento,

desenvolvimento e produção vegetal/animal. Estudo sobre geadas e proteção de
plantas. Sistemas de informações agrometeorológicas.
Bibliografia Básica
TUBELIS, A. Conhecimentos Práticos sobre Clima e Irrigação. Viçosa: Aprende Facil,
2001. 215 p.
VIANELL, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia Básica e Aplicações.: 2ª Edição, Viçosa:
Editora UFV, 2013. 460 p.
SANTOS, R. D. Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. 6ªed. Editora:
SBCS, Viçosa, 2013. 100 p.
Bibliografia Complementar
SOARES, R. V.; BATISTA, A. C. Meteorologia e Climatologia Florestal. 1ª Ed. Viçosa,
2004. 195 p.
Barry, Roger G.; Chorley, Richard J. Atmosfera, Tempo e Clima [Edição Virtual]
KLAUBERG FILHO, O.; MAFRA, A. L.; GATIBONI, L. C. Tópicos em Ciências do Solo.
Vol. 7. Editora: SBCS, 2011. 403 p.
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E.C.M. Manual de Irrigação. 8ºed.
Viçosa: Editora UFV, 2008. 625 p.
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TORRES, E. Climatologia Fácil. Oficina de Textos. 2012. 144p.

ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA APLICADA CH 80

EMENTA: Introdução e Conceito de praga; Métodos de controle de pragas; Manejo
Integrado de pragas; Manejo ecológico de pragas; Noções de tecnologia de aplicação
de inseticidas; Noções de toxicologia dos inseticidas; Pragas das plantas e seu
controle.
Bibliografia Básica
BUZZI, Zundir José & MIYAZAKI, Rosina Djunko Entomologia didática. 3.ed. –
Curitiba: Ed. Da UFPR,1999.
ANDREI, E. Compêndio de Defensivos Agrícolas. 8ºed. São Paulo: Organizações
Andrei. 2009.
JOHNSON, Charles A. Triplehorn Norman F. Estudo dos Insetos: Tradução da 7ª
edição de Borror and DeLong’s Introduction to the Study of Insects - 2ª edição
brasileira, 2nd edição. Cengage Learning Editores, 2016-06-24. [Edição Virtual]

Bibliografia Complementar
GALLO, D. Entomologia Agrícola. 1º ed. Vol. 10. Piracicaba: Fealq, 2002.
COSTA, E. C. C. Entomologia Florestal. 2º Ed. 2011.
VENZON, M. Controle Biológico de Pragas – Produção Massal e Controle de
Qualidade. 2º Edição. 2009. 403p.
GULLAN, P.J.; CRANSTON, P.S. Insetos: fundamentos da entomologia. 5. ed. Rio de
Janeiro: Roca, 2017 [Edição Virtual]
ANJOS, N. Guia Prático sobre formigas Cortadeiras em Reflorestamentos. 1998. 97p.
FONSECA, Eliene Maciel Santos, ARAUJO, Rosivaldo de. Fitossanidade - Princípios
Básicos e Métodos de Controle de Doenças e Pragas. Érica, 06/2015. [Edição Virtual]
FISIOLOGIA VEGETAL CH 80

EMENTA: Permeabilidade e relações hídricas das células vegetais; Absorção e
transporte de água e íons; Transpiração, Fotossíntese, fotorrespiração e mecanismos
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de fixação de carbono; Respiração; Assimilação do nitrogênio; Fitohormonios e
fitorreguladores: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e inibidores de crescimento;
Tropismos; Fotomorfogênese; Floração; Germinação e dormência de sementes.
Bibliografia Básica
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
FERREIRA, A. G; BORGHETTI, F. Germinação - Do básico ao aplicado. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
MAESTRI, M. Fisiologia Vegetal – Exercícios Práticos. 1995. 91p.

Bibliografia Complementar
SALISBURY, F. B; ROSS, C. W. Fisiologia das Plantas. 2012. 774p.
CASTRO, P.R.C.; KLUGE, R.A.; SESTARI, I. Manual de Fisiologia Vegetal:Fisiologia
de Cultivos. Piracicaba: Editora Agronômica Ceres, 2008. 864p.
CASTRO, P.R.C.; KLUGE, R.A.; PERES, L.E.P. Manual de Fisiologia Vegetal:teoria e
prática. Piracicaba: Editora Agronômica Ceres, 2005. v. 1. 640 p.
ROBERTIS, E. M. F. De. & HIB, Jose. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3 ed.Rio
de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan S. A. 2001.
MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: FEALQ,
2005. 495p.
FILHO, C. F. D. Morfologia Vegetal, 2º ed.2005. 172p.

MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA CH 40

EMENTA: Comunidade microbiana do solo (Processos microbiológicos e bioquímicos
no solo; Fatores que afetam a microbiota do solo; Interações biológicas na rizosfera);
Bactérias, actinomicetos, fungos, leveduras, vírus e algas de interesse agrícola
(diversidade

e

mecanismos

de

ação).

Métodos

de

inoculação.

Técnicas

microbiológicas. Inoculação de sementes de leguminosas.

Bibliografia Básica
ALTERTHUM, F. & TRABULSI, L. R. Microbiologia. 5ºed. São Paulo: Atheneu, 2008.
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PELCZAR JÚNIOR, M. J.; CHAN, E. C. S; KRIEG, N. R. Microbiologia: Conceitos e
Aplicações. 2º ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997.
Tortora, Gerard J.; Funke, Berdell R.; Case, Christine L. Microbiologia [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
Trigiano, Robert N.; Windham, Mark T.; Windham, Alan S. Fitopatologia: Conceitos e
Exercícios de Laboratório [Edição Virtual]
Madigan, Michael T.; Martinko, John M.; Bender, Kelly S.; Buckley, Daniel H.; Stahl,
David A. Microbiologia de Brock [Edição Virtual]
Höfling, José Francisco; Gonçalves, Reginaldo Bruno. Microscopia de Luz em
Microbiologia: Morfologia Bacteriana e Fúngica [Edição Virtual]
ALTERTHUM, F.; TRABULSI, L. R. Microbiologia. 5ºed. São Paulo: Atheneu, 2008.
Quinn, P. J.; Markey, B. K.; Carter, M. E.; Donnelly, W. J. ; Leonard, F. C. Microbiologia
Veterinária e Doenças Infecciosas [Edição Virtual]

CONSTRUÇÕES RURAIS CH 40

EMENTA: Resistência dos materiais e dimensionamento de estruturas simples.
Materiais e técnicas de construções. Planejamento e projeto de instalações
zootécnicas e agrícolas. Instalações elétricas e hidráulico-sanitárias. Memorial
descritivo, orçamento e cronograma-físico-financeiro.
Bibliografia Básica
PEREIRA, M. F. Construções Rurais. São Paulo. Nobel, 1986.
FRANCIS D. K. CHING, S. P. JUROSZEK. Representação Gráfica para Desenho e
Projeto. Editora Gustavo Gili. Barccelo, 2007.
Neville, Adam M. Propriedades do Concreto [Edição Virtual]

Bibliografia Complementar
TRINDADE, T. P. et al. Compactação dos Solos – Fundamentos teóricos e práticos
95p. 2008 (1ª reimp. 2011).
BAÊTA, F. C; SOUZA, C. F. Ambiência em Edificações Rurais – Conforto animal
269p. 2010.
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Beer, Ferdinand P.; Johnston, Jr.,E. Russell; DeWolf, John T.; Mazurek, David F.
Mecânica dos Materiais [Edição Virtual]
Nahvi,Mahmood; Edminister,Joseph Circuitos Elétricos [Edição Virtual]
CASACA. J; MATOS, A; BAIO, M. Topografia Geral. 4º ed. Rio de Janeiro: LCT. 2007.

6° PERÍODO

AGRICULTURA I (Café, Cana e Mandioca) CH 80

EMENTA: Programação e condução das culturas perenes: café, cana-de-açúcar e
mandioca. Origem, evolução histórica, importância econômica e social, zoneamento,
preparo de solo, plantio, variedades, híbridos e cultivares, características
morfológicas, planejamento das lavouras, tratos culturais, adubação, colheita,
secagem e beneficiamento, sistema de cultivo, produção de sementes, ecofisiologia,
controle de pragas e doenças, aspectos edafo-climáticos.
Bibliografia Básica
SANTOS, F. Cana-de-Açúcar -

Bioenergia, açúcar e etanol: Tecnologias e

Perspectivas. 2012. 637p.
PAULA JUNIOR, T. J; VENZON, M. 101 Culturas – Manual de Tecnologia Agrícola.
2007. 800 p.
GUIMARÃES, R. J. Semiologia do Cafeeiro: Sistemas de desordens nutricionais,
fitossanitárias e fisiológicas. 2010. 215p.
Bibliografia Complementar
SILVA, F. M; ALVES, M. C. Cafeicultura de Precisão. Editora UFLA. 2013. 227 p.
FONSECA, Eliene Maciel Santos, ARAUJO, Rosivaldo de. Fitossanidade - Princípios
Básicos e Métodos de Controle de Doenças e Pragas. Érica, 06/2015. [Edição virtual].
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 2006.
COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 5ª
Aproximação. Viçosa: CFEMG, 1999. 359 p.
REIS, P. R. Café Arábica da Pós Colheita ao Consumo. Vol. 2. 2010. 896 p.
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FITOPATOLOGIA GERAL CH 80

EMENTA: Introdução à fitopatologia: conceitos; história; relevância; divisão da
Fitopatologia; Agentes causais: fungos; bactérias; vírus; nematóides; Sintomatologia
e diagnose: sintomas fisiológicos, histológicos e morfológicos; Diagnoses de doenças;
Ciclo das relações entre patógeno e hospedeiro: sobrevivência, disseminação,
infecção, colonização e reprodução; ciclo primário; ciclo secundário; Ambiente e
doença: ação dos fatores ambientais sobre o hospedeiro: umidade, temperatura,
nutrição, pH do solo, luz, fatores diversos.

Bibliografia Básica
Trigiano, Robert N.; Windham, Mark T.; Windham, Alan S. Fitopatologia: Conceitos e
Exercícios de Laboratório [Edição Virtual]
ROMEIRO, R. S. Bactérias Fitopatogênicas. 2º ed. Viçosa: Ed. UFV. 2005. 417p.
FREITAS, L. G. Introdução a Nematologia. 1999. 84p.
Bibliografia Complementar
ROMEIRO, R. S. Métodos em Bactérias de Plantas. 2º ed. Viçosa: Ed. UFV. 2001.
279p.
ZAMBOLIM, L. O Essencial da Fitopatologia: Agentes Casuais. Vol. 1. 2012. 364p.
ZERBINI JUNIOR, F. M. Introdução a Virologia Vegetal. 2002. 145p.
ROMEIRO, R. S. Controle Biológico de Doenças em Plantas: Fundamentos.
KIMATI, H; AMORIM, L; BERGAMIN FILHO;, A; CAMARGO E A, L; REZENDE A M,
J. Manual de Fitopatologia: Princípios e Conceitos. 4º. ed. Vol. 1. São Paulo: Ceres,
2011.

HIDRÁULICA AGRÍCOLA E IRRIGAÇÃO E DRENAGEM CH 80

EMENTA: Conceitos básicos de hidráulica. Propriedades físicas dos fluidos e
unidades de medida. Manometria. Equação de Bernoulli. Medidas de vazão em
condutos abertos. Escoamento em condutos forçados e perda de carga. Bombas
hidráulicas. Conceitos básicos de eletricidade rural aplicada à irrigação. A água no
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complexo solo-planta-atmosfera. Princípios básicos de drenagem do solo. Princípios
básicos em irrigação de cultivos. Métodos e equipamentos de irrigação. Projetos de
irrigação. Quimigação. Aplicação de resíduos e subprodutos via irrigação. Manejo de
irrigação.

Bibliografia Básica
TUBELIS, A. Conhecimentos Práticos sobre Clima e Irrigação. Viçosa: Aprende Facil,
2001. 215 p.
MANTOVANI, E.C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. 8º ed. Irrigação, princípios e
Métodos. Ed. UFV, Viçosa, 2006. 625p.
Cengel, Yunus A.; Cimbala, John M. Mecânica dos fluidos [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
FERNANDEZ, M. F. ARAUJO, R; ITO, A. E. Manual de Hidráulica. 8º ed. São Paulo:
Editora Blucher, 1998.
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E.C.M. Manual de Irrigação. 8ºed.
Viçosa: Editora UFV, 2008. 625 p.
MARONELLI, W. A. Irrigação por Aspersão em Hortaliças. 2008, 150p.
ZAMBOLIM, L. Efeitos da Irrigação sobre a Qualidade e produtividade do Café. 2004.
452 p.
GRIBBIN, J. E. Introdução a Hidráulica, Hidrologia e Gestão. 1 ed. Editora Cengage.
2008. 512p.

MÁQUINAS, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E AGRICULTURA DE PRECISÃO CH 80

EMENTA: Conceitos e aspectos gerais das máquinas e implementos agrícolas.
Motores do ciclo Diesel e ciclo Otto, componentes e funcionamento. Sistemas
complementares do

motores de

combustão

interna.

Tratores;

Capacidade

operacional; Máquinas e técnicas utilizadas no preparo do solo, plantio, semeadura,
aplicação de defensivos agrícolas e colheita; Introdução à Agricultura de Precisão:
histórico e conceituação; Tecnologias envolvidas na agricultura de precisão: Sistemas
para monitoramento e mapeamento da produção, condições da cultura e do solo;
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Sistemas de controle e monitoramento da semeadura; Sistemas para aplicação
localizada de adubos e corretivos; Sistemas para aplicação de defensivos.
Bibliografia Básica
SILVEIRA, G. M. Máquinas para o Plantio e Condução das Culturas. Viçosa: Aprenda
Fácil, 2001. 336p.
Turns, Stephen R. Introdução à Combustão: Conceitos e Aplicações [Edição Virtual]
SILVEIRA, G. M. Máquinas para a Colheita e Transporte. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001.
289p.

Bibliografia Complementar
COMEETTI, N. N. Mecanização Agrícola. Editora LT. 1º Edição. 2012. 160p.
SILVEIRA, G. M. Os cuidados com o trator. São Paulo: Nobel, 2001. 312p.
PORTELLA, J. A. Semeadoras para o Plantio Direto. São Paulo: Aprenda Fácil, 2001.
252 p.
PORTELLA, José Antônio. Colheita Mecanizada de Grãos: Implementos, Manutenção
e Regulagem. São Paulo: Aprenda Fácil, 2000. 190 p.
SILVERIA, G. M. Maquinas para Plantio e Condução das Culturas. Aprenda Fácil. 1º
Edição. 2001. 334p.
ZOOTECNIA APLICADA A AGRONOMIA CH 40
EMENTA: Noções de nutrição animal – Aparelho digestórios de monogástricos e
ruminantes - Nutrientes e sua utilização – Bromatologia - Principais alimentos
volumosos e concentrados - Fontes suplementares de vitaminas e minerais. Estudo
de aditivos - Cálculo e balanceamento de rações.

Bibliografia Básica
Nicholas, F. W. Introdução à Genética Veterinária [Edição Virtual]
LOPES, D. C.; SATANA, M. C. A. Determinação de Proteína em Alimentos para
Animais. Voçosa: UFV. 2005. 98 p.
LANA, R. P. Sistema Viçosa de Formulação de Rações (4ª edição, revista –
acompanha CD-ROM) 91p. 2007 (2ª reimp. 2012).
122

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
Bibliografia Complementar
ÍTAVO, L. C. V; ÍTAVO, C. C. B. F. Nutrição de Ruminantes: Aspectos relacionados á
Digestibilidade e ao Aproveitamento de Nutrientes.
BENEDETTI, E. Bases Práticas para produção de Leite a Pasto. Uberllândia: Edufu.
2008. 210 p.4
König, Horst; Liebich, Hans-Georg. Anatomia dos Animais Domésticos: Texto e Atlas
Colorido [Edição Virtual]
LAZZARINI NETO, S. Engorda a Pasto. Editora: Aprenda Fácil. 144 p.
COUTO, H. P. Fabricação de Rações e Suplementos para Animais. Editora: Aprenda
Fácil. 2008. 263 p.

INICIAÇÃO CIENTIFICA CH 40

EMENTA:
A disciplina estimula e introduz o aluno em atividades de abordagem cientifica com
discussão de problemas relacionados à área de formação, orientando-o no
planejamento, execução e divulgação de pesquisas. Revisão dos tipos de pesquisa,
métodos e técnicas de pesquisa. Abordagem dos tipos de trabalhos científicos:
memorial, monografia, artigo, dissertação e tese. As fases da pesquisa científica com
ênfase no planejamento. Elementos constituintes de um projeto de pesquisa.
Introdução de critérios na investigação científica. A iniciação do trabalho científico com
enfoque em métodos e técnicas para a elaboração e apresentação de trabalhos
científicos por meio de comunicação oral/seminários e pôsters. Elaboração de projeto
de pesquisa pelos alunos. Discussão dos aspectos práticos da execução da pesquisa.

Bibliografia Básica
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do
conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual)
CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Instituto Piaget,
2001.
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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Bibliografia Complementar
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual)
MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da Investigação Científica para
Ciências Sociais Aplicadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. (Biblioteca Virtual)
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. Rio de
Janeiro: Atlas, 2016. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual)
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual)
7° PERÍODO

FITOPATOLOGIA APLICADA CH 80

EMENTA: Quantificação de doenças de plantas, métodos de controle de doenças de
plantas, doenças da soja, doenças do feijoeiro, doenças do milho, doenças do sorgo,
doenças do algodoeiro, doenças das principais hortaliças, doenças da cana-deaçúcar, doenças do arroz, doenças do cafeeiro, doenças dos citros, doenças das
principais fruteiras, doenças do trigo.
Bibliografia Básica
Trigiano, Robert N.; Windham, Mark T.; Windham, Alan S. Fitopatologia: Conceitos e
Exercícios de Laboratório [Edição Virtual]
ZERBINI JUNIOR, F. M. Introdução a Virologia Vegetal. 2002. 145p.
KIMATI, H; AMORIM, L; BERGAMIN FILHO;, A; CAMARGO E A, L; REZENDE A M,
J. Manual de Fitopatologia: Princípios e Conceitos. 4º. ed. Vol. 1. São Paulo: Ceres,
2011.
Bibliografia Complementar
ZAMBOLIM, L. Manejo Integrado de Doenças do Feijoeiro em Áreas Irrigadas. 1º
Edição. EPAMIG, 2006. 48p.
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ROMEIRO, R. S. Métodos em Bactérias de Plantas. 2º ed. Viçosa: Ed. UFV. 2001.
279p.
ZAMBOLIM, L. O Essencial da Fitopatologia: Agentes Casuais. Vol. 1. 2012. 364p.
ROMEIRO, R. S. Controle Biológico de Doenças em Plantas: Fundamentos.
KIMATI, H; AMORIM, L; BERGAMIN FILHO;, A; CAMARGO E A, L; REZENDE A M,
J. Manual de Fitopatologia: Princípios e Conceitos. 4º. ed. Vol. 1. São Paulo: Ceres,
2011.
OLERICULTURA CH 80

EMENTA: Conceituação. Características da exploração olerícola. Espécies olerícolas.
Cultivares. Hortaliças e interações com ambiente. Produção de sementes e mudas de
espécies olerícolas. Plasticultura. Manejo da produção de hortaliças em estufas;
Colheita, beneficiamento e embalagem, conservação e comercialização.

Bibliografia Básica
FILGUEIRA, F. A. R.. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na
produção e comercialização de hortaliças. 3º ed. Viçosa (MG): UFV, 2007. 421p.
MARTINEZ, H. E. P; BARBOSA, J. G. O uso de Substratos em Cultivos Hidropônicos.
Viçosa: UFV. 2001. 49 p.
SANTOS, R. D. Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. 6ªed. Editora:
SBCS, Viçosa, 2013. 100 p.

Bibliografia Complementar
MARONELLI, W. A. et al. Irrigação por Aspersão em Hortaliças. 2008, 150 p.
FILGUEIRA, F. A. R. Solanáceas: agrotecnologia moderna na produção de tomate,
batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Lavras: UFLA, 2003. 333 p.
FONTES, P. C. R.; ARAÚJO, C. Adubação Nitrogenada de Hortaliças – Princípios e
práticas com o tomateiro 148p. 2007
WENDLING; I; GATTO, A. Substratos, Adubação e Irrigação na Produção de Mudas.
2 ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil. 2012. 149p
BARBIERI, R. L. Cebola: Ciência, arte e história. 2. ed. Brasília, DF: EMBRAPA
Informação Tecnológica, 2007. 150 p.
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MARTINEZ, H. E. P.; SILVA FILHO, J. B. Introdução ao cultivo hidropônico de plantas.
3 ed. Viçosa: Editora UFV. 2006. 111 p.

AGRICULTURA II (Soja, Feijão e Algodão) CH 80

EMENTA: Programação e Condução das culturas da soja, feijão e algodão:
Introdução; Situação Econômica; Origem da Cultura; Morfologia da Planta; Fenologia
da Planta; Fisiologia da Planta; Aptidão Edafoclimática; Manejo do Solo; Cultivares
Recomendados; Semeadura; Nutrição Mineral e Manejo da Fertilidade; Manejo de
Plantas Daninhas; Pragas e Doenças e Colheita.
Bibliografia Básica
BORÉM, A; FREIRE, E. C. ALGODÃO: do plantio á Colheita. UFV: 2014. 312p.
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 2006.
VIEIRA, C. et al. Feijão. 2º ed. Editora UFV. 2006. 600p.
Bibliografia Complementar
PAULA JUNIOR, T. J; VENZON, M. 101 Culturas – Manual de Tecnologia Agrícola.
2007. 800 p.
SEDIYAMA, T.; SILVA, F.; BORÉM. A. Soja: do plantio à colheita. Viçosa: UFV. 2015.
333 p.
COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 5ª
Aproximação. Viçosa: CFEMG, 1999. 359 p.
THOMAS, A. L; COSTA, J.A. Soja: Manejo para Alta Produtividade de Grãos. Editora
Evangraf, 2010, 244 p.
AZEVEDO, D. M; BELTRÃO, N. E. M. O Agronegócio do Algodão no Brasil. Embrapa.
Vol 1. 2008. 570p.

FRUTICULTURA CH 80
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EMENTA: Características e importância econômica da fruticultura. Classificação e
características das plantas frutíferas. Planejamento e instalação de pomares.
Importância do clima e do solo para fruticultura; Métodos de propagação, técnicas de
condicionamento, cultivo das principais frutíferas de clima subtropical, colheita, póscolheita, comercialização.

Bibliografia Básica
CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutos e hortaliças (fisiologia e
manejo). Lavras: ESAL/FAEPE, 1990, 320p.
FACHINELLO, J. C.; HOFFMANN, A.; COSTA NACHTIGAL, J. Propagação de
Plantas Frutiferas. Brasília: Embrapa, 2005.
NEVES, M. F. Caminhos para a Citricultura: Uma Agenda para manter a Liderança
Mundial. São Paulo: Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar
PENTEADO, S. R. Fruticultura Orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2010. 306p.
Enxertias - Manual Técnico para Amadores e Profissionais
ZAMBOLIM, L. Manejo integrado fruteiras tropicais: doenças e pragas. Viçosa (MG):
Suprema, 2002, 672 p.
TAIZ, L., ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4ª Edição. Porto Alegre: Editora Artmed.
2009.
PENTEADO, S. R. Enxertia e Poda de Frutíferas. Editora Via Orgânica, 2010. 192p.

PRODUÇÃO ANIMAL CH 40

EMENTA: Introdução à avicultura. Noções anatômicas e fisiológicas das aves.
Criação de matrizes pesadas de corte e poedeiras. Introdução ao estudo dos suínos.
Raças e cruzamento; Sistemas de criação e tipos de produção. Reprodução. Criação
de leitões, crescimento e abate. Alimentação, construção e equipamentos.
Importância da piscicultura. Noções sobre instalação, Espécies indicadas para a
piscicultura. Alimentação de peixes de água doce. Formulação de ração. Manejo
alimentar. Policultivo. Piscicultura integrada.
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Bibliografia Básica
BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de Peixes Aplicada à Piscicultura. 2009. 349p.
AMARAL, A. L. Manual brasileiro de boas práticas agropecuárias na produção de
suínos. Brasília: Associação Brasileira de Criadores de Suinos: Embrapa Suínos e
Aves, 2011.
BELODI, I. G. C; NÉSPOLI, J. M. B. Manejo Sanitário para Aves de Subsistência.
Editora LK, 2007. 136 p.
Bibliografia Complementar
BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. Espécies Nativas para Piscicultura no Brasil. 2º
Edição. 2005. 470p.
ROSTAGNO, M. H. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos
e exigências nutricionais. 3. ed. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2011.
Edmar Luiz Mafessoni. Manual Prático para Produção de Suínos.
MORENG, R.; AVENS, J. S. Ciência e Produção de Aves. São Paulo : Rocca,1990.
2010.
CARAMORI JÚNIOR, J. G. Manejo Sanitário de Suínos. 2 Edição. LK Editora. 2007.
68 p.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I CH 40

EMENTA: A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento
enfatizando o seu aspecto lógico formal. Orienta o aluno ao desenvolvimento teóricoprático de pesquisa que seja relevante para sua área de formação, definindo as etapas
de elaboração da pesquisa e permitindo que o aluno escolha/confirme o tema que irá
desenvolver bem como finalize a elaboração de seu projeto. Orienta o uso das
técnicas de pesquisa necessárias para a abordagem do objeto específico da área de
formação e elaboração do trabalho de conclusão de curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez,
2007.
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MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução
de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e
interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual)
BIBLOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual)
BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em Educação,
Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual)
FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto
Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2011. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual)
8º PERÍODO

AGRICULTURA III (Milho, Sorgo Arroz e Trigo) CH 80

EMENTA: Programação e Condução das culturas do milho, sorgo, arroz e trigo:
Introdução; Situação Econômica; Origem da Cultura; Morfologia da Planta; Fenologia
da Planta; Fisiologia da Planta; Aptidão Edafoclimática; Manejo do Solo; Cultivares
Recomendados; Semeadura; Nutrição Mineral e Manejo da Fertilidade; Manejo de
Plantas Daninhas; Pragas e Doenças e Colheita.

Bibliografia Básica
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Ceres, 2006.
BORÉM, A; PIMENTEL, L; PARELLA, R. Sorgo: do Plantio á Colheita. 1 Edição. 2014.
275p.
"BULL, L.T.; CANTARELLA, H. A Cultura do milho: fatores que afetam a produtividade.
Piracicaba: Potafos, 1993. 301p."
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Bibliografia Complementar
GALVÃO, J. C. C; MIRANDA,G. V. Tecnologia de Produção do Milho. Editora UFV.
2004. 366p.
FRAZ, A. F. H. Arroz Irrigado no Sul do Brasil. 1º Edição. EMBRAPA. 2004.
FORNASIERI, D. Manual da Cultura do Sorgo. FUNEP. 2009. 202p.
PEREIRA FILHO, I. A. O Cultivo do Milho-Verde. 1º Edição. Embrapa. 2003. 204p.
SANTIAGO, C. M; BRESEGHELLO, H. C. P; FERREIRA, C. F. Arroz: Coleção 500
Perguntas e 500 Respostas. EMBRAPA, 2013. 245p.
BOVINOCULTURA, FORRAGICULTURA E PASTAGENS CH 80

EMENTA: Bovinocultura de leite no Brasil; Genéticas, Reprodução: manejo
reprodutivo; Crescimento, Manejo e alimentação dos bovinos leiteiros nas diferentes
fases de criação e estações do ano; Planejamento do rebanho leiteiro; Instalações
para gado de leite; Pecuária de corte no Brasil; Manejo reprodutivo; Exigências
nutricionais, Etologia e comportamento de bovinos de corte. Características das
principais raças de corte. Seleção e cruzamento; Pastagens no Brasil. Importância das
pastagens. Principais plantas forrageiras no contexto atual da produção animal no
Estado. Manejo racional e utilização das pastagens; ecossistema das pastagens;
conservação de forragem. Valor nutritivo das forrageiras. Estabelecimento e manejo
das pastagens. Melhoramento de plantas forrageiras.
Bibliografia Básica
BARCELLOS, J. O. J. Bovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva & Sistemas de
Produção. Agrolivros, 2011.
OLIVEIRA, M. D. S.; SOUSA, C. C. Bovinocultura leiteira: fisiologia, nutrição e
alimentação de vacas leiteiras. Jaboticabal/SP. Ed. FUNEP/UNESP. 2009. 246p.
Nicholas, F. W. Introdução à Genética Veterinária [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
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SANTOS, R. D. Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. 6ªed. Editora:
SBCS, Viçosa, 2013. 100 p.
Quinn, P. J.; Markey, B. K.; Carter, M. E.; Donnelly, W. J. ; Leonard, F. C. Microbiologia
Veterinária e Doenças Infecciosas [Edição Virtual]
SILVA, S. Plantas forrageiras de A a Z. Ed. Aprenda Fácil, 2009.
SILVA, J. C. P. M. Integração Lavoura-Pecuária na Formação e Recuperação de
Pastagens. 1º Edição. Aprenda Fácil. 2011. 123p.
PEREIRA, J. C. Alimentação de Bovinos de Corte na Estação Seca. Brasilia: LK
Editora e Comunicação, 2006.

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES CH 40
EMENTA: Importância das sementes. Formação e Desenvolvimento. Fisiologia das
sementes: Germinação, dormência, composição química, deterioração e vigor das
sementes. Colheita, secagem, beneficiamento, armazenamento. Classes de
sementes. Sistema de produção: Princípios da produção de sementes com alta
qualidade genética, física, fisiológica e sanitária. Comercialização. Legislação.
Qualidade.

Bibliografia Básica
FERREIRA, A. G; BORGHETTI, F. Germinação - Do básico ao aplicado. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
THOMAS, A. L; COSTA, J.A. Soja: Manejo para Alta Produtividade de Grãos. Editora
Evangraf, 2010, 244 p.
CARVALHO, N. M; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção. 5º
Edição. Funep. 2012. 590.

Bibliografia Complementar
CHALFOUN, S. M; BATISTA, L. R. Fungos Associados a Frutos e Grãos de Café. 1º
Edição. EMBRAPA. 2003.69 p.
FILHO, J. M. Fisiologia de Sementes e Plantas Cultivadas. FEALQ. 2005. 495P.
SEDIYAMA, T. Tecnologia de Produção de Sementes de Soja. 1º Edição. Editora
Mecenas.2013. 352p.
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Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
NASCIMENTO, W. M. Hortaliças: Tecnologia de Produção de Sementes. 1º Edição.
EMBRAPA, 2011. 316 p.

GESTÃO AGRONEGÓCIO CH 40

EMENTA: Introdução à administração: conceitos e fundamentos; funções, objetivos,
áreas da administração; gestão de pessoas e estruturas organizacionais no
agronegócio. Marketing; noções de planejamento estratégico, programação e controle
para produção; fundamentos de logística, crédito, tributação; Introdução à
Administração e Controles Financeiros no Agronegócio: sistemas de organização da
produção; Planejamento Estratégico no Agronegócio gestão de qualidade; modelos
de planejamento agregado da produção; otimização do sistema produtivo. Noções
sobre cooperativismo e associativismo. Empreendedorismo e Plano de Negócios no
Agronegócio.
Bibliografia Básica
BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. Vol 1. 3º ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. Vol 2. 5º ed. São Paulo: Atlas, 2009.
CALLADO, A. A. C. Agronegócio. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar
NEVES, M. F.; ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES E. M. Agronegócio do Brasil. São Paulo:
Saraiva, 2005.
MENDES, J. T. G. JÚNIOR PADILHA, J. B. Agronegócio: Uma abordagem econômica.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
ZUIN, L. F. S. QUEIROZ, T. R. Agronegócio: Gestão e Inovação. São Paulo: Atlas,
2006.
TEJON, J. L; XAVIER, C. Marketing e Agronegócio: A Nova Gestão – Dialago com a
Sociedade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
MARINO, M. K; NEVES, M. F. (Coor.) A revenda Competitiva no Agronegócio: Como
melhorar sua rentabilidade. São Paulo: Atlas, 2008.
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CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS CH 40

EMENTA: Biologia de plantas daninhas: principais espécies, prejuízos e benefícios.
Formas de dispersão, dormência, germinação e alelopatia. Aspectos fisiológicos da
competição entre plantas daninhas e culturas. Métodos de controle de plantas
daninhas. Herbicidas: classificação e mecanismos de ação. Formulações, absorção e
translocação. Metabolismo nas plantas e seletividade. Interações herbicidas
ambientes. Resistência de plantas daninhas a herbicidas: causas de seu
aparecimento, identificação e manejo em condições de campo. Tecnologia para
aplicação de herbicidas. Recomendações técnicas para manejo de plantas daninhas
em áreas agrícolas e não agrícolas. Destinação de embalagens vazias - Receituário
agronômico.

Bibliografia Básica
LORENZI, H. Manual de identificação e de controle de plantas daninhas: plantio direto
e convencional. 7º ed. Instituto Plantarum, 2014. 384 p.
ANDREI, E. Compêndio de Defensivos Agrícolas. 8ºed. São Paulo: Organizações
Andrei. 2009.
MONQUERO, P. A. Manejo de Plantas Daninhas nas Culturas Agrícolas. 1º Edição.
Editora Rima. 2014. 320 p.

Bibliografia Complementar
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 2008.
MONQUERO, P. A. Experimentação com Herbicidas. Rima. 2016
MONQUERO, P. A. Aspectos da Biologia e Manejo das Plantas Daninhas
LORENZI, H. Plantas Daninhas do Brasil – Terrestres, Aquáticas, Parasitas e Tóxicas.
2008. 640p.
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SILVICULTURA CH 40

EMENTA: Introdução a silvicultura. Importância da atividade florestal no Brasil.
Classificação dos tipos de coberturas florestais. Escolha de espécie e propagação.
Viveiro florestal e produção de mudas. Preparo do terreno, plantio e tratos
silviculturais. Formação e condução de povoamentos florestais com espécies de
rápido crescimento (pinus, eucaliptos, outros). Plantações de espécies nativas.
Noções de sistemas agrosilvipatoris. Fomento florestal. Rentabilidade de povoamento
florestal. Manejo florestal sustentado.
Bibliografia Básica
PINHEIRO, A. P. Ecologia, Silvicultura e Tecnologia de Utilização dos Mognos
Africanos (Khaya spp). 2011. 102 p.
XAVIER, A; WENDLING, I; SILVA, R L. Silvicultura clonal: princípios e técnicas.
Viçosa: UFV, 2013.
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. Vol. 1, 2ª ed.SP : Editora Plantarum, 1998.
GOMES, J. M.; PAIVA, H. N. Viveiros Florestais – Propagação sexuada (Série
Didática) 116p. 2011.
PAIVA, H. N. Cultivo de Eucalipto: Implantação e Manejo.
CARNEIRO, J. G. A. Princípios de Desramas e Desbates. 2012. 96p.
SOARES, C. P. B. Dendrometria e Inventário Florestal 272p. 2011 (1ª reimp.) 2012.
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA CH 40

EMENTA: Relação entre fatores e processos de formação do solo com a erosão.
Erosão do solo e os fatores determinantes, mecanismos de erosão, erodibilidade do
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solo, tolerância de perdas do solo, práticas conservacionistas e sistema de manejo do
solo. Levantamento e planejamento conservacionista em microbacias hidrográficas.
Poluição do solo e água. Legislação em conservação do solo e da água.
Bibliografia Básica
LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. 2º ed. São Paulo: Oficina de
textos, 2010.
BERTONI, J; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 7º ed. São Paulo: Icone,
2010. 355 p.
Brady, Nyle C.; Weil, Raymond. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos
[Edição Virtual]
Bibliografia Complementar
PRUSKI, F. F.Conservação de solo e água: Práticas mecânicas para o controle da
erosão hídrica. 2 ed. Viçosa: UFV, 2009. 279 p.
BRANDÃO, V. S. Infiltração da Água no Solo 3º ed, 120p. (3ª reimp. 2012).
PRUSKI, F. F.Escoamento Superficial (2ª edição, revista) 87p. 2004 (3ª reimp. 2010).
MARTINS, S. V. Restauração Ecológica de Ecossistemas Degradados 293p. 2012.
GUERRA, A. J. T., SILVA, A. S., BOTELHO, R. G. M. Erosão e Conservação dos
Solos: Conceitos, Temas e Aplicações. 5 ed. - Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2010.
340p.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA CH 40

EMENTA: A questão étnico-racial no Brasil: temas e problemas. Os princípios
políticos e pedagógicos das leis 10.639/03 e 11.645/08. A diversidade étnico-racial na
sociedade: desafios e possibilidades. As relações e determinações que a História e a
Cultura Afro-Brasileira e Indígenas exerceram e exercem na constituição da cultura
brasileira. Conceitos de identidade, cultura e cultura popular, diversidade, memória,
ancestralidade, saberes e tradições populares. Valorização da cultura.
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Bibliografia Básica
ALBUQUERQUE, W. R; FRAGA, W. Uma História da Cultura Afro-brasileira. São
Paulo: Moderna, 2009.
MATTOS, R. A. História e Cultura afro- brasileira. São Paulo: Contexto, 2013.
MARTINS, Estevão C. Rezende. Cultura e poder, 2ª edição. Saraiva, 02/2003. [Edição
virtual].
Bibliografia Complementar
GOMES, Flávio. Negros e política, (1888-1937). Zahar, 09/2005. [Edição virtual].
BOYD, Denise, BEE, Helen. A Criança em Crescimento. ArtMed, 01/2011. [Edição
virtual].
RAMIDOFF, Mário Luiz (Bianchini, Luiz Flávio Gomes) - Col. Saberes do Direito 37 Direitos Difusos e Coletivos IV - Estatuto da Criança e do Adolescente, 1ª edição.
Saraiva, 02/2012. [Edição virtual].
ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 4ª
edição. Saraiva, 04/2010. [Edição virtual].
WITTMANN, Luisa Tombini. Ensino (d)e História Indígena. Autêntica Editora, 03/2015.
[Edição virtual].

9º PERÍODO

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL CH80

EMENTA: Economia Rural: Noções gerais sobre a ciência econômica; Necessidades
econômicas; Valor Econômico. Utilidade. Atividade econômica e o ambiente
econômico. A produção econômica. Custo de Produção. Análise da atividade
econômica. Elasticidade. Estrutura de mercado: monopólio, oligopólio, concorrência
pura e perfeita. O equilíbrio de mercado. O preço de equilíbrio. Deslocamento das
curvas de oferta e demanda no mercado. Administração Rural: A Empresa Rural. As
áreas empresariais básicas. Os níveis empresariais: planejamento; organização;
direção e controle, Noções de custo. Sociologia Rural: Noções básica de sociologia.
O homem brasileiro. Grupos sociais e instituições. O meio rural e sua caracterização
sociológica. Mudanças sociais no meio rural brasileiro. Estrutura e organização da
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vida rural brasileira. Extensão Rural: Comunicação rural. Métodos e técnicas de
extensão rural. Difusão e adoção de informações. A relação entre o serviço de
extensão rural e demais instituições.
Bibliografia Básica
CASTRO, C. A. P. Sociologia Aplicada a Administração. 2° ed. São Paulo: Atlas, 2011.
BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. Vol. 2. 5º ed. São Paulo: Atlas, 2009.
NOVA, S. V. Introdução a Sociologia. São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar
ROSSETTI, J. P. Introdução á Economia. 18º ed. São Paulo: Atlas, 2000.
FEIJÓ, R. L. C. Economia Agrícola e Desenvolvimento Rural. Rio de Janeiro: LTC,
2011.
COSTA, A. J. O. O poder da Agricultura Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2007.
CÔNSOLI, M. A; NEVES, M. F. (Coor.) Estratégias para o Leite no Brasil. São Paulo:
Atlas, 2006.
BACHA, C. J. C. B. Economia e Politica Agrícola no Brasil. 2 ed. São Paulo: Atlas,
2012.

TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS CH 40

EMENTA: Importância da Tecnologia de Alimentos; Tecnologia de Leites e Produtos
Derivados; Tecnologia de Frutas, Hortaliças, Café, Cereais. Tecnologia de Carnes e
Produtos derivados; Processamento de cana-de açúcar.
Bibliografia Básica
CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutos e hortaliças (fisiologia e
manejo). Lavras: ESAL/FAEPE, 1990, 320p.
SILVA, D. J. QUEIROZ, A. C. de. Analise de Alimentos: Métodos Químicos e
Biológicos. 3º ed. Viçosa: UFV, 2002. 235p.
COTTA, T. Frangos de Corte: Criação, Abate e Comercialização. Viçosa: Aprenda
Facil, 2003.
Bibliografia Complementar
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ROSENTHAL, A. Tecnologia de Alimentos e Inovação – Tendências e Perspectivas.
Embrapa. 2008. 193p.
NEVES, M. F. Caminhos para a Citricultura: Uma Agenda para manter a Liderança
Mundial. São Paulo: Atlas, 2007.
CECCHI, H. M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de alimentos. 2° ed.
Campinas. SP. Ed. UNICAMP, 2003.
REIS, P. R. Café Arábica da Pós Colheita ao Consumo. Vol. 2. 2010. 896 p.
MONTEIRO, A. A.; PIRES A. C. S.; ARAÚJO, E. A. Tecnologia de Produção de
Derivados do Leite. Viçosa: UFV. 2011. 85 p.

DISCIPLINA OPTATIVA I CH 40
Ementas e Bibliografias descritas nas disciplinas correspondentes a escolha dos
alunos / Colegiado / NDE.

GERENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO CH 40

EMENTA: Conceitos fundamentais. Documentos para licenciamento ambiental.
Evolução das metodologias de Avaliação de Impactos Ambientais. Metodologias para
identificação, descrição, qualificação e quantificação de impactos ambientais.
Aplicação das técnicas de avaliação de impactos ambientais em países desenvolvidos
e em desenvolvimento. Conceitos. Classificação das ações mitigadoras e
potencializadoras de impactos ambientais. O delineamento das ações de mitigação e
potencialização de impactos ambientais. Relações com o monitoramento e gestão
ambiental. Lei sobre o uso da agua. Educação Ambiental.
Bibliografia Básica
BRAGA, B. Introdução Engenharia Ambiental. 2ºed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2005.
BRANCO, S. M; MURGEL, E. Poluição do Ar. 2ºed. São Paulo: Moderna, 2004.
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9ºed. São Paulo: Gaia, 2004.

Bibliografia Complementar
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CAVINATTO, V. M. Saneamento Básico; Fonte de Saúde e Bem Estar. 2º ed. São
Paulo: Moderna, 2003.
BERNA, V. S. D. Como fazer Educação Ambiental. São Paulo: Paulus, 2001.
BRAUN, R. Novos Paradigmas Ambientais: Desenvolvimento ao ponto sustentável.
3ºed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008.
PHILIPPI JUNIOR , A; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade.
2º ed. Barueri: São Paulo: Manole, 2014.
MATOS, A. T. Poluição Ambiental – Impactos no meio físico 2011, 260 p.
PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CH 40

EMENTA: O Estágio Supervisionado faz parte do conteúdo obrigatório do Curso de
Engenharia Agronômica, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, como
atividade de complementação acadêmica, nos moldes estabelecidos pelo MEC.

Bibliografia Básica
BURROLLA, M. A. F. O estágio Supervisionado. 6. ed. Cortez Editora.
LIMA, M. C.; OLIVO, S. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso.
1. ed. Cengage Learning.
BIANCHI, Roberto; Ana Cecília de Moraes; Marina Alvarenga. Manual de Orientação
Estágio Supervisionado – Cengage, 4º Edição, 2009.

Bibliografia Complementar
PICONEZ, Stela C. Bertholo. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 1. ed.
Papirus, 2005.
ROESCH, Sylvia Maria AZEVEDO. Projetos de Estágio e de Pesquisa em
Administração, Atlas – 3º Edição, 2005.
ZABALLA, Antoni. A Prática Educativa como ensinar. São Paulo: ARTMED, 1998.
CANDAU, V. A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
ZABOLLI, Graziella. Práticas de Ensino – Subsídios para atividades docentes. São
Paulo: Editora Ática, 2004.
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores: unidade, teoria e prática.
São Paulo: Cortez, 2001.
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ESTAGIO SUPERVISIONADO I CH 80

EMENTA: Treinamento e experiência pré-profissional do estudante. Contato com o
mercado de trabalho. Empresas públicas e privadas que demandam o profissional da
Engenharia Agronômica. Atividades desenvolvidas sob a orientação de um
professor/pesquisador.
Bibliografia Básica
BURROLLA, Marta A. Feiten. O estágio Supervisionado. 6. ed. Cortez Editora.
LIMA, Manolita Correia e Silvio Olivo. Estágio Supervisionado e Trabalho de
Conclusão de Curso. 1. ed. Cengage Learning.
BIANCHI, Roberto; Ana Cecília de Moraes; Marina Alvarenga. Manual de Orientação
Estágio Supervisionado – Cengage, 4º Edição, 2009.

Bibliografia Complementar
PICONEZ, Stela C. Bertholo. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 1. ed.
Papirus, 2005.
ROESCH, Sylvia Maria AZEVEDO. Projetos de Estágio e de Pesquisa em
Administração, Atlas – 3º Edição, 2005.
ZABALLA, Antoni. A Prática Educativa como ensinar. São Paulo: ARTMED, 1998.
CANDAU, V. A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
ZABOLLI, Graziella. Práticas de Ensino – Subsídios para atividades docentes. São
Paulo: Editora Ática, 2004.
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores: unidade, teoria e prática.
São Paulo: Cortez, 2001.

140

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
10° PERÍODO

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS CH 40

EMENTA: Introdução ao planejamento, elaboração e gerenciamento de projetos.
Métodos, técnicas e ferramentas de elaboração e gerenciamentos de projetos.
Técnicas de negociação e liderança. Avaliação e apresentação de resultados.
Bibliografia Básica
SANTOS, G. J; MARION, J. C; SEGATTI, S. Administração de Custos na
Agropecuária. 4ºed. São Paulo: Atlas, 2009.
NEVES, Marcos Fava ; ZYLBERSTAJN, Decio; NEVES, Evaristo Marzabal.
Agronegócios do Brasil. 1ªed. São Paulo: Saraiva. 2005 [Edição Virtual]
COSTA, A. J. O. O poder da Agricultura Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2007.

Bibliografia Complementar
SILVA, Rui da. Planejamento e Projeto Agropecuário - Mapeamento e Estratégias
Agrícolas. Érica, 06/2015.
NEVES, Marcos Fava, CASTRO, Luciano Thomé (Org.). Agricultura integrada:
inserindo pequenos produtores de maneira sustentável em modernas cadeias
produtivas. Atlas, 06/2010. [Virtual].
MAXIMINIANO, A. Administração de Projetos: como transformar idéias em resultados.
2 ed., São Paulo: Atlas, 2002.
CÔNSOLI, M. A; NEVES, M. F. (Coor.) Estratégias para o Leite no Brasil. São Paulo:
Atlas, 2006.
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócio. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2009.

DISCIPLINA OPTATIVA II CH 40
Ementas e Bibliografias descritas nas disciplinas correspondentes a escolha dos
alunos / Colegiado / NDE.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II CH 40
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EMENTA: Continuidade da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
supervisionado seguindo as diretrizes e considerações do projeto elaborado a
disciplina TCC I.

Levantamento, análise e discussão dos resultados obtidos na

pesquisa, redação do texto final do estudo proposto com vistas à conclusão e
divulgação dos resultados. Acompanhamento do orientador e professor da disciplina
em questão com vistas à entrega da versão final do trabalho na Biblioteca. Diretrizes
para publicação das pesquisas concluídas e aprovadas.
Bibliografia Básica:
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual)
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Atlas,
2009.
HÜBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação
de mestrado e doutorado. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning;
Mackenzie, 2004.

Bibliografia Complementar:
BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em Educação,
Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual)
FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto
Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2011. (Biblioteca Virtual)
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual)
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual).

PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II CH 40

142

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
EMENTA: O Estágio Supervisionado faz parte do conteúdo obrigatório do Curso de
Engenharia Agronômica, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, como
atividade de complementação acadêmica, nos moldes estabelecidos pelo MEC.
Bibliografia Básica
BURROLLA, M. A. F. O estágio Supervisionado. 6. ed. Cortez Editora.
LIMA, M. C.; OLIVO S. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 1.
ed. Cengage Learning.
BIANCHI, R.; MORAES, A .C.; ALVARENGA, M. Manual de Orientação Estágio
Supervisionado – Cengage, 4º Edição, 2009.

Bibliografia Complementar
PICONEZ, S. C. B. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 1. ed. Papirus,
2005.
ROESCH, S. M. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração, Atlas – 3º
Edição, 2005.
ZABALLA, A. A Prática Educativa como ensinar. São Paulo: ARTMED, 1998.
CANDAU, V. A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
ZABOLLI, G. Práticas de Ensino – Subsídios para atividades docentes. São Paulo:
Editora Ática, 2004.
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores: unidade, teoria e prática.
São Paulo: Cortez, 2001.

ESTAGIO SUPERVISIONADO II CH 120

EMENTA: Treinamento e experiência pré-profissional do estudante. Contato com o
mercado de trabalho. Empresas públicas e privadas que demandam o profissional da
Engenharia Agronômica. Atividades desenvolvidas sob a orientação de um
professor/pesquisador.
Bibliografia Básica
BURROLLA, M. A. F. O estágio Supervisionado. 6. ed. Cortez Editora.
LIMA, M. C.; OLIVO, S. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso.
1. ed. Cengage Learning.
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BIANCHI, R.; MORAES, A .C.; ALVARENGA, M. Manual de Orientação Estágio
Supervisionado – Cengage, 4º Edição, 2009.
Bibliografia Complementar
PICONEZ, S. C. B. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 1. ed. Papirus,
2005.
ROESCH, S. M. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração, Atlas – 3º
Edição, 2005.
ZABALLA, A. A Prática Educativa como ensinar. São Paulo: ARTMED, 1998.
CANDAU, V. A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
ZABOLLI, G. Práticas de Ensino – Subsídios para atividades docentes. São Paulo:
Editora Ática, 2004.
PIMENTA, S. G. O. Estágio na Formação de Professores: unidade, teoria e prática.
São Paulo: Cortez, 2001.

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS

AVALIAÇÃO E PERÍCIAS CH 40

EMENTA: Capacitar os futuros profissionais para o trabalho de avaliação e perícias,
conhecendo seus limites de atribuição, suas responsabilidades, seus direitos e
deveres enquanto perito judicial ou assistente técnico. Apresentar as ações judiciais,
bem como o procedimento pericial e todas as fases do trabalho, como levantamentos
de dados através de vistorias internas e externas e finalmente a confecção de laudos
e participação em audiência. Estimular o conhecimento e a aptidão para avaliação de
imóveis rurais, através da informação sobre a metodologia e critérios de avaliação.
Estudo de caso com exemplificação prática de avaliação e perícias agronômicas e
ambientais.
Bibliografia Básica
AUGUSTO DESLANDES, C.. Avaliação de Imóveis Rurais. Viçosa: Aprenda Fácil
Editora, 2002. 282P.
Baltazar, J. C. Imóveis Rurais: Avaliações e Perícias. Viçosa.
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VALVERDE, S. R. Elementos de Gestão Ambiental Empresarial 127p. 2005 (1ª reimp.
2008).
Bibliografia Complementar
AUGUSTO DESLANDES, C.. Avaliação de Imóveis Rurais. Viçosa: Aprenda Fácil
Editora, 2002. 282P.
ALMEIDA, J.; PANNO, M.; OLIVEIRA, S. G. Perícia Ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro:
Ed. Thex, 2000.
CUNHA, S.; GUERRA, A. Avaliação e Perícia Ambiental. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed.
Bertland, 2001.
SOUSA, S. H. M.; GRANDE, C. G. PERICIAS Na PRATICA: modelo de laudos,
petições, diligencias e demais documentos para perícias em contabilidade,
engenharias, medicina veterinária e documentoscopia.
NETO, J. A. F; DOULA, S. M. Assentamentos Rurais e Meio Ambiente no Brasil.

SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS CH 40

EMENTA: Estrutura brasileira de armazenagem de grãos. Fatores que influenciam a
qualidade dos grãos armazenados. Propriedades do ar úmido. Equilíbrio higroscópico.
Secagem de grãos. Secadores. Aeração. Armazenamento. Pragas de grãos
armazenados e formas de controle. Deterioração fúngica. Prevenção de acidentes em
unidades armazenadoras.

Bibliografia Básica
CARVALHO, N. M; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção. 5º
Edição. Funep. 2012. 590.
THOMAS, A. L; COSTA, J.A. Soja: Manejo para Alta Produtividade de Grãos. Editora
Evangraf, 2010, 244 p.
KIMATI, H; AMORIM, L; BERGAMIN FILHO;, A; CAMARGO E A, L; REZENDE A M,
J. Manual de Fitopatologia: Princípios e Conceitos. 4º. ed. Vol. 1. São Paulo: Ceres,
2011.
Bibliografia Complementar
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CHALFOUN, S. M; BATISTA, L. R. Fungos Associados a Frutos e Grãos de Café. 1º
Edição. EMBRAPA. 2003.69 p.
SANTOS, A. F. Patologia de Sementes Florestais. 1º Edição: Embrapa. 2011. 236p.
BRASIL, Ministério da Agricultura e Reforma. Regras para análise e sementes.
Brasília: Ministério da Agricultura, 2009.
NASCIMENTO, W. M. Hortaliças: Tecnologia de Produção de Sementes. 1º Edição.
EMBRAPA, 2011. 316 p.
SEDIYAMA, T. Tecnologia de Produção de Sementes de Soja. 1º Edição. Editora
Mecenas.2013. 352p.

PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS CH 40

EMENTA: O estudo de plantas medicinais e aromáticas. Importância econômica e
social. Origem de fitoterapia e do uso de plantas aromáticas. Compostos de atividades
terapêutica e aromática. Principais espécies silvestres e domesticadas. Clima e solo
para o crescimento e desenvolvimento. Cultivo das principais espécies. Extrativismo.
Bibliografia Básica
LORENZI, H; MATOS, F. J. A. Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e
Exóticas.Plantarum 2008. 544p.
CASTRO, H. G. Contribuição ao Estudo das Plantas Medicinais: Metabólitos
Secundários. 2004. 113p.
BONFIM, F. P. G; CASALI, V. W. D. Homeopatia: Planta, Água e Solo. 2011. 102P.
Bibliografia Complementar
ALMASSY JUNIOR, A. A. Folhas de Chá – Plantas medicinais na terapêutica humana
233p. 2005.
José Geraldo Barbosa e Luiz Carlos Lopes. Propagação de Plantas Ornamentais
183p. 2007 (1 reimp. 2011).
THOMAS, A. L; COSTA, J.A. Soja: Manejo para Alta Produtividade de Grãos. Editora
Evangraf, 2010, 244 p.
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo. Fisiologia Vegetal. IBSN: 9788536327952. eIBSN:
9788536327969. [Edição Virtual]
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SILVA, A. G. et al. Plantas Medicinais: do cultivo, manipulação e uso á recomendação
popular. Embrapa. 2008. 264p.
AGRICULTURA ORGÂNICA CH 40

EMENTA: Conceitos e fundamentos da agricultura orgânica; Histórico e importância
da agricultura orgânica; Potencialidades da produção orgânica; Sistemas de cultivo
orgânico; Sistema integrado de produção; Implantação de sistemas de cultivo
orgânico; Fertilizantes orgânicos de origem animal e vegetal; Compostos orgânicos;
Manejo das culturas no sistema orgânico; Nutrição de plantas e adubação orgânica;
Manejo do solo; Normas e procedimentos para a produção em sistema de cultivo
orgânico; Planejamento e comercialização de produtos do sistema de cultivo orgânico;
Certificação do sistema de cultivo orgânico; Cultivo orgânico de hortaliças e de café.
Bibliografia Básica
NETO PEREIRA, J. T. Manual de Compostagem: Processo de Baixo Custo. 1º Edição.
UFV. 2007. 81p.
SOUZA, C. M. Adubação Verde e Rotação de Culturas 108p. 2012.
GLIESSMAN, S. F. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 4ª
Ed. UFRGS, Porto Alegre, 2008. 656p.
Bibliografia Complementar
PENTEADO, S. R. Manual Prático de Agricultura Orgânica. 1º Edição. Via Orgânica.
2010. 232 p.
PENTEADO, S. R. Fruticultura Orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2010. 306p.
TRINDADE, C; REZENDE, J. L. P. Cultivo Orgânico de Plantas Medicinais. 1º Edição.
Aprenda Fácil. 2014.258 p.
HENZ, G. P. Produção Orgânica de Hortaliças: Coleção 500 Perguntas 500
Respostas. 2007. 308p.
PENTEADO, S. R. Enxertia e Poda de Frutíferas. Editora Via Orgânica, 2010. 192p.

FLORICULTURA E PAISAGISMO CH 40
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EMENTA: Aspectos econômicos e perspectivas do mercado de flores. Aspectos
fitossanitários em floricultura. Propagação assexuada. Fisiologia e controle do
florescimento. Fisiologia e manejo pós-colheita de flores cortadas. Planejamento da
produção comercial em floricultura. Paisagismo: conceito e atuação. Caracterização e
identificação de plantas ornamentais. Fatores que influenciam no planejamemto de
jardins e na paisagem. Planejamento, implantação e manutenção de jardins e
parques: aspectos gerais.
Bibliografia Básica
FARIA, R. T. Floricultura: As plantas Ornamentais como Agronegócio. 2005. 103p.
LANDGRAF, P. R. C; PAIVA, P. D. O. Floricultura: Produção e Comercialização no
Estado de Minas Gerais. 1º Edição: UFLA. 2008. 96p.
GONÇALVES, W. Implantação e Manutenção de Jardins. 1º Edição: LK Editora. 2007.
76p.

Bibliografia Complementar
LORENZI, H; MOREIRA, H. Plantas ornamentais do Brasil: arbustiva, herbácea e
trepadeira. Nova Odessa: Plantanarum, 2008.1088P.
BARBOSA, J. G. Produção Comercial de Rosas. 2003. 199p.
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. Vol. 1, 2ª ed.SP : Editora Plantarum, 1998.
PAULA, C. C.; SILVA, H. M. P. Cultivo Prático de Bromélias 106p. 2004 (2 reimp.
2011).
FARIA, R. T. Paisagismo: Harmonia, Ciência e Arte. 1º Edição. Editora Mecenas.
2005. 132p.

CAPRINOCULTURA CH 40

EMENTA: Aspectos socioeconômicos da criação de caprinos. Raças e melhoramento.
Reprodução de caprinos. Criação de animais novos. Alimentação e nutrição dos
animais. Sanidade. Fisiologia da lactação e técnicas de ordenha. Leite, carne e
derivados. Tratamento e curtimento de peles. Instalações, planejamento e
gerenciamento de rebanhos.
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Bibliografia Básica
WANDER, A. E. Coleção 500 Perguntas 500 Respostas: Caprinos e Ovinos de Corte.
1º Edição. Embrapa, 2005. 241 p.
VALVERDE,C. C. 250 Maneiras de Preparar Rações Balanceadas para Caprinos. 1º
Edição. Aprenda Fácil. 1999. 110 p.
CAVALCANTE, A. C; VIEIRA, L. S; CHAGAS, A. C. S; BELTRÃO, M. Doenças
Parasitárias de Caprinos e Ovinos. 1º Edição. Embrapa. 2009. 603p

Bibliografia Complementar
COTTA, T. Minerais e Vitaminas para Bovinos, Ovinos e Caprinos. 1º Edição: Aprenda
Fácil. 2001. 130 p.
Reprodução Ovina e CAPRINA - Aisen - 1a Edição
ELOY, A. M. X. ABC da Agricultura Familiar: Criação de Caprinos e Ovinos. 1º Edição.
Embrapa. 2007. 91 p.
CHAPAVAL, L. Manual do Produtor de Cabras Leiteiras. 2006. 214 p.
COUTO, H. P. Fabricação de Rações e Suplementos para Animais. Editora: Aprenda
Fácil. 2008. 263 p.
EQUINOCULTURA CH 40

EMENTA: Origem e domesticação dos equinos. Classificação zoológica dos eqüinos.
Os equinos na América. Os equinos no Brasil e América do Sul. Formação do
Rebanho nacional. Estatísticas do rebanho nacional. Ezoognósia e Julgamento dos
Equinos. Classificação dos equinos. Ezoognósia e Julgamento do cavalo de sela.
Estudo morfológico-funcional do exterior. Andamentos. Pelagens dos equinos.
Principais raças criadas no Brasil e no mundo. Alimentos e alimentação. Formação e
dimensionamento de pastagens. Enfermidades ortopédicas de equinos em
crescimento. Ferrageamento e casqueamento. Tópicos básicos da reprodução. Doma
e adestramento. Produção de muares/estudo comparativo do desempenho dos
muares e das raças de tração. Exploração econômica dos equinos. Planejamento e
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formação de haras. Gerenciamento e propriedades rurais dedicadas à equinocultura.
Comercialização. Exportação e importação.
Bibliográfia Básica
MUELLER, R. S. Dermatologia para veterinários de equinos. São Paulo: Roca, 2007.
FRAPE, D. L. Nutrição & alimentação de equinos. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008.
Hipologia - Guia para O Estudo do Cavalo
Bibliografia Complementar
ADAMS, O. R.; STASHAK, T. S. Claudicação em equinos segundo Adams. 5. ed. São
Paulo: Roca, 2006.
CINTRA, A. G. C. O Cavalo: Características, Manejo e Alimentação. São Paulo: Roca,
2011.
DOHERT, T. J.; VALVERDE, A. Manual de anestesia & analgesia em equinos. São
Paulo: Roca, 2008.
SCHUMACHER, J.; MOLL, H. D. Manual de procedimentos diagnósticos em equinos.
São Paulo: Roca, 2007.
VELO, W. Casqueamento e ferrageamento de equinos. Ed. LK, 2006.

LIBRAS CH 40

EMENTA: História, Língua, Identidade e Cultura Surda. Visão contemporânea sobre
os fundamentos da Inclusão. Cultura e Identidade Surda. Língua Brasileira de Sinais.
Critérios diferenciados da Língua Portuguesa para Surdos. Reconhecimento da
linguagem de movimentos, gestos, comunicação e expressão possível através do
corpo. Tradução e Interpretação em Libras. Dinâmicas e técnicas para interpretação.

Bibliografia Básica
FONSECA, V. Educação Especial: Programa de Estimulação Precoce: Uma
Introdução às ideias de Feuerstein. Ed. Artmed: Porto Alegre,1995.
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos.
Porto Alegre. Artmed, 2004.
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CAPOVILLA, F. C. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da
língua de sinais brasileira. 2009.

Bibliografia Complementar
BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos. 3.ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2010.
HONORA, M.; FRIZANCO, M. L. E. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais;
desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2009.
KOJIMA, C. K.; SEGALA, S. R. Língua Brasileira de Sinais: a imagem do Pensamento.
Editor Livro Escala.
FERREIRO, E. Alfabetização em processo, São Paulo: Cortez, 2001.
SALLES, H. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática
pedagógica. Brasília. MEC, SEESP, 2004.
SAÚDE AMBIENTAL

EMENTA: Abordagens teóricas e práticas oriundas de diferentes áreas do
conhecimento. As concepções ambientais são de ordem social e política devendo sua
prática influenciar os valores da sociedade. Desenvolver projetos de educação
ambiental, nos planos formal e não-formal. Investigar e/ou a intervir em projetos de
educação ambiental e de modelos de desenvolvimento sustentado adequados às
especificidades sócio-ambientais das comunidades envolvidas
Bibliografia Básica
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. (eds.). Educação Ambiental e Sustentabilidade.
São Paulo: Manole, 2014.
DIAS, G. F. D. Atividades interdiciplinares de educação ambiental. 2. ed. São Paulo:
Gaia, 2006.
CASCINO, F. Educação ambiental: princípios, história, formação de professores. 3.
ed. São Paulo: Senac, 2003.
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Bibliografia Complementar
IBRAHIN, F. I. D. Educação Ambiental: Estudo dos Problemas, Ações e Instrumentos
para o Desenvolvimento da Sociedade. São Paulo: Érica, 2014.
SIRVINSKAS, L. P. Manual de direito ambiental. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
RANGEL, M. B. A.; NOWACKI, C. de C. B. Química Ambiental - Conceitos, Processos
e Estudo dos Impactos ao Meio Ambiente. São Paulo: Érica, 2014.
BARBOSA, R. P. Avaliação de Risco e Impacto Ambiental. São Paulo: Érica, 2014.
BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; VIANA, V. J. Biologia Ambiental. São Paulo:
Érica, 2014

SAÚDE, SOCIEDADE E DIREITOS HUMANOS

EMENTA: Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos
direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. Documentos
nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Estatuto da Criança e
do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e construção de uma
cultura da paz; preconceito, discriminação e prática educativa; políticas curriculares,
temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos

Bibliografia Básica
UNGARO, G. G. Série EDB - Responsabilidade do Estado e Direitos Humanos, 1. ed.
São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
BITTAR, E. C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos. São Paulo: Manole,
2004.
BITTAR, E. B. C. Ética, educação, cidadania e direitos humanos estudos filosóficos
entre cosmopolitismo e responsabilidade social. São Paulo: Manole, 2004.

Bibliografia Complementar
MATTOS NETO, A. J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R. R. Direitos humanos
e democracia inclusiva. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
BUCCI, D.; SALA, J. B.; CAMPOS, J. R. de. Direitos Humanos - Proteção e Promoção.
1.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
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MALHEIRO, E. Direito internacional e direitos humanos – questões comentadas. 1.
ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
AMARANTE, J. A. M.; WEISZFLOG, A. Direitos humanos em movimento. 1.ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2013.
LEITE, C. H. B. Manual de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
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ANEXO 4 – REGULAMENTO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Normas regulamentares do estágio curricular supervisionado da FCC

A Diretora Geral da Faculdade de Coromandel - FCC, em Coromandel/MG, no
uso das atribuições e considerando a necessidade de regulamentar as normas
regimentais relativas ao estágio curricular supervisionado, adequando-as aos
princípios do NIPPEE; de promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica
e cultural, nos campos privilegiados e propícios do estágio e da extensão associados
ao ensino; e como forma de elevar a qualidade da educação ministrada nesta
Faculdade, resolve:
Capítulo I – da caracterização do estágio
Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional
realizadas em situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos elaborados
para aprendizagem social, profissional e cultural.
Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio
como atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos, distribuídas
por atividades planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio e pelo Núcleo
Integrado de Projeto, Pesquisa Extensão e Estágio (NIPPEE), bem como a
comprovação de aproveitamento pelo aluno.
Capítulo II – dos planos e relatórios de estágio
Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância com
a missão e objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser formado pelo
curso.
Art. 3º - O Projeto de Estágio, a ser elaborado pelo Coordenador do Curso em
conjunto com o elemento responsável pelo estágio do NIPPEE, deve conter pelo
menos:


Termo de Compromisso – Anexo I;



Termo de Convênio – Anexo II;



Proposta de Estágio – Anexo III;
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Carta de Encaminhamento – Anexo IV;



Plano de Estágio – Anexo V;



Ficha de Avaliação – Anexo VI;



Análise Crítica do Estágio – Anexo VII;



Lista de Presença – Anexo VIII;



Relatório – Anexo IX

Art. 4º - O relatório (Anexo IX) de estágio dos alunos deve conter:


Capa e folha de rosto com identificação da Instituição, identificação do Curso,
nome do aluno, série, professor-supervisor, local e data;



Introdução

(fundamentação

teórica),

justificativa,

objetivos,

atividades

desenvolvidas, registros fotográficos e referências bibliográficas.

Parágrafo único: Toda a documentação deverá ser realizada em três vias
devidamente assinadas nos locais estabelecidos e, ao final do semestre, deverá ser
entregue uma cópia encadernada para o professor do estágio, uma cópia para a
empresa ou local que realizou o estágio e, a última cópia fica com o aluno.

Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os
campos de realização do estágio.
Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-supervisor
de Estágio.
Capítulo III – da orientação e acompanhamento do estágio
Art. 7º - Compete ao Professor-supervisor de Estágio:


Orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-los ao
coordenador do curso para aprovação;



Propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e pesquisa
da Instituição;



Acompanhar os estagiários nas atividades programadas;



Orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação dos
projetos;
155



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC
ENGENHARIA AGRONÔMICA
Avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de
conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes
necessários ao futuro profissional.
Capítulo IV – da conclusão do estágio
Art. 8º - O aluno deverá apresentar o estágio. Esta apresentação será realizada

em uma data previamente estabelecida pelo orientador do estágio e, contará com a
presença do supervisor do estágio e de um professor convidado.
Capítulo V – das disposições finais
Art. 9º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários
obedecem a regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas
habilitações, desde que aprovados pelo NIPPEE.
Art. 10° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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