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1. Apresentação

O Curso de Agronomia do CEUNES será permanente e prioritariamente pensado como importante
parte das políticas de promoção do progresso e do bem-estar (ambos em sentidos amplos) das
populações situadas no seu entorno.

O compromisso com a sociedade na qual se insere o curso de Agronomia do CEUNES 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 do CEUNES, concedendo-se a ele não só participação na vida
acadêmica do Centro, como 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, pesquisa 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, pesquisa e extensão como princípio
pedagógico; a substituição da rigidez curricular dos cursos, tradicionalmente alicerçados por esteiras
de disciplinas, por um outro modus organizandi curricular, 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.

2. Justificativa

O agronegócio no Espírito Santo é uma atividade que mobiliza mais de 100 mil pessoas e representa
um terço de todas as riquezas capixabas, com particular destaque para a região norte do Estado.

Nessa região, as atividades que se destacam pelos quantitativos envolvidos e pelo ritmo de
crescimento anual são:
Litoral Norte: café conilon, palmito pupunha, heveicultura (seringueira), silvicultura (floresta
plantada) e fruticultura (abacaxi, banana cavendish, coco, goiaba, laranja, limão, maracujá e mamão);
Extremo Norte: pecuária, silvicultura (floresta plantada), fruticultura (abacaxi, coco, goiaba, limão,
maracujá e mamão);
Noroeste: pecuária, silvicultura (floresta plantada), fruticultura (abacaxi, manga, limão e coco).

A região norte do Espírito Santo é destaque estadual, nacional e internacional em relação a diversos
produtos do agronegócio:

Maior produtora nacional de café conilon, mamão, maracujá, macadâmia e culturas condimentares
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(aroeira, pimenta-malagueta, pimenta da Jamaica e urucum)
Segunda maior produtora nacional de pimenta-do-reino e cacau;
Maior produtora da região sudeste de coco-anão-verde;
Maior produtora estadual de cana-de-açúcar, mandioca, culturas alimentares (milho, feijão e
abóbora); goiaba, madeira de florestas plantadas, gado bovino e seringueira.

É ao âmbito do agronegócio que se reportam as principais fontes geradoras de emprego e renda para
os habitantes dos vinte e um municípios que estão aqui sendo considerados como público-alvo
prioritário do CEUNES.

Nos 21 municípios cujas respectivas populações são tomadas como alvo prioritário do presente
projeto, diversos fatores atuaram e continuam atuando no sentido de gerar forte e permanente
demanda por maior, melhor e mais diversificada oferta de ensino superior. Entre outros fatores,
destacam-se: a) aumento de 96,4% da população de 18 a 24 anos com mais de oito anos de estudo;
b) ampliação em 200,3% do número de jovens freqüentando ensino médio e com idade ajustada ao
grau escolar; c) crescimento da população urbana em 29,7%; e d) melhora dos índices de
escolarização em todas as faixas etárias.

Sendo assim, a expressividade e pujança do agronegócio na região norte aliada  a demanda de
jovens ao ingresso na Universidade, são fortes argumentos favoráveis à inclusão do curso de
Agronomia pelo CEUNES.

3. Princípios Norteadores

O progresso social e a competência científica e tecnológica permitirão ao profissional do curso de
graduação em Agronomia do CEUNES, atuação crítica e criativa na identificação e resolução de
problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com
visão ética e humanística, em atendimento às demandas sociais. Estes profissionais estarão aptos a
compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação
aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como a utilizar
racionalmente os recursos disponíveis, além de conservar o equilíbrio do ambiente.

O curso de Agronomia do CEUNES estabelecerá ações pedagógicas com base no desenvolvimento
de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como princípios: a) respeito à
fauna e à flora; b) conservação ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água; c) uso
tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente; d) emprego do raciocínio reflexivo,
crítico e criativo; e e) o atendimento às expectativas humanas e sociais, no exercício das atividades
profissionais.

A aprendizagem seguirá a metodologia onde o professor participará junto ao aluno no processo de
construção do conhecimento para aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos,
aprender a viver com os outros; aprender a ser (Delors, 2001)

A organização curricular permitirá a aprendizagem a partir da interação entre a busca do
conhecimento, a prática reflexiva, a relação aluno-aluno, a relação professor-aluno e aluno-
professor. Para tal, a carga horária do curso de Agronomia do CEUNES, será distribuída em dez
Períodos  caracterizados por Disciplinas com aula teórica (T), exercícios (E) e aula de laboratório ou
prática (L).
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A iniciação científica será desenvolvida durante todo o Curso, particularmente, na fase de
elaboração do projeto experimental, com apoio do professor orientador e da aplicação dos
conhecimentos ministrados na Disciplina Metodologia Científica.

As atividades de extensão, sob orientação docente, também proporcionarão práticas em situações
reais de trabalho. As metodologias adotadas contribuirão para a identificação e o desenvolvimento
das potencialidades do educando e para a sua formação integral.

Atividades práticas permanentes, na forma de estágio não curricular, serão ofertadas nos setores de
produção existentes nas Fazendas Experimentais e Laboratórios do Curso de Agronomia do
CEUNES. Estas atividades iniciarão no segundo e seguirá até o penúltimo Período de permanência
do aluno no CEUNES, seguindo cronologia de atividades elaboradas pelo Professor responsável
pelo respectivo setor de acordo com o processo atual de aprendizado do aluno, de modo que este
aprenda fazer fazendo. Desse modo, o aluno iniciará aprendendo as atividades básicas dos diversos
processos, tais como, limpeza, capina, lavar materiais, dentre outras.

Em todos os setores os alunos mais graduados estarão monitorando e orientando alunos dos
Períodos anteriores até aquele que será orientado pelo professor responsável pelo setor, criando em
sua formação o trabalho em equipe, onde cada um tem a sua importância e relevância no processo.
Desse modo os alunos aprendem a viver juntos, viver com os outros e aprender a ser.

4. Objetivos

Forma profissional para atuar em serviços ligados à agricultura e à pecuária, tais como geração de
tecnologia, planejamento e condução de políticas públicas de desenvolvimento, planejamento,
execução, acompanhamento e supervisão de atividades agropecuárias e formação e capacitação de
recursos humanos para a agricultura.

Os objetivos específicos deste Projeto Político Pedagógico são:
- Estudos fitotécnicos e zootécnicos para o melhoramento vegetal e animal;
- Estudo, planejamento e projeto para o bom aproveitamento dos recursos naturais renováveis,

bem como os de natureza ecológica e agrometeorológica;
- Aplicação de medidas de defesa e vigilância sanitária vegetal;
- Estudos e projetos de mecânica agrícola, de processos de adubação, de métodos de colheita e

de beneficiamento de produtos agrícolas e de seu aproveitamento industrial;
- Assistência, assessoria e consultoria às empresas agropecuárias;
- Supervisão e orientação técnica de estudos relativos à economia e ao crédito rural;
- Fiscalização de indústria e comércio de adubos e agrotóxicos;
- Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico relativo ao campo de atuação

do engenheiro agrônomo;
- Planejamento e execução de obras e serviços técnicos de engenharia rural, incluindo

construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins
agrícolas;

- Desenvolver no acadêmico o raciocínio reflexivo, crítico e criativo;
- Proporcionar aos acadêmicos, experiência prática profissional durante o curso por meio de

ações de caráter extensionista em diversos setores atuação do Agrônomo.
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5. Perfil do Profissional

A Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do Centro Universitário Norte do Espírito
Santo, pretende que seus egressos sejam profissionais generalistas com ênfase em produção tropical
e que deve ensejar como perfil:
a) sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver e desenvolver tecnologia;
b) capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus
aspectos político, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade;
c) 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
d) capacidade de adapatação, de modo felixível, crítico e criativo, às novas situações.

O Curso de Agronomia do CEUNES/UFES possibilita a formação profissional nas competências e
habilidades:
a) projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e
economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle
de qualidade;
b) realizar vistorias, perícias, avalizções, avaliações, arbitramentos, laudos e parceres técnicos, com
condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a
conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias
integradas e sustentáveis do ambiente;
c) atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e influenciando nos
processos decisórios de agentes e instituições, na gestão de políticas setoriais;
d) produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos agropecuários;
e) participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio;
f) exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico profissional, ensino
superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e extensão; e
g) enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo, do trabalho, adaptando-
se às situações novas e emergentes.

 

6. Organização Curricular

Os Períodos e as Disciplinas se constituem em unidades básicas potenciais de aprendizagem e, assim
considerados e caracterizados, estimulam o levantamento de situações e problemas a serem
investigados, propiciam ao corpo discente a construção e formulação de conceitos e a definição de
procedimentos bem como instituem espaço favorável ao desenvolvimento e consolidação da
identidade profissional, tanto pela construção da autonomia e da efetivação de conhecimentos
considerados relevantes para o exercício da profissão, quanto pela capacidade de transformar-se em
decorrência dos movimentos e exigências de cada momento histórico.

O número de alunos-turma e a carga horária correspondentes a cada Disciplina são definidos em
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função dos conteúdos e dos estágios supervisionados a serem trabalhados e das linhas de pesquisa e
das linhas de extensão sob pesquisa regular a serem desenvolvidas bem como da metodologia a ser
utilizada, enfim, do mapa conceitual acadêmico do curso e da política acadêmica do CEUNES. O
desenvolvimento da carga horária não está, portanto, limitado à disposição física de sala de aula. O
Colegiado de Curso reunirá ordinariamente os professores responsáveis pelas Disciplinas para a
avaliação permanente dos resultados obtidos, com o objetivo de redefinir procedimentos e ajustar
condutas.

As atividades complementares são aquelas de livre escolha do estudante, desde que propiciadoras de
sua formação acadêmica, e se configuram pela participação em congressos e similares, simpósios
temáticos e encontros periódicos de pesquisa por especialidade, pela convalidação de créditos
obtidos em outra instituição de ensino superior brasileira ou estrangeira, por desenvolvimento de
projetos ou parcerias de caráter social, publicações, participação em atividades culturais, de saúde
individual e coletiva.

Concordar com a formulação de proposta acadêmica apresentada acima é conceber que a
universidade é uma instituição social e, portanto, se insere num contexto pleno de sociedade,
múltipla e complexa, que a universidade não é o único espaço de produção e de disseminação do
conhecimento, e nessa linha de raciocínio, a sala de aula deixa de ser espaço circunscrito à sua
disposição física e que todo processo de formação escolar que não desafia, é frenagem ao
desenvolvimento da educação do homem. Adicionalmente, nesse contexto de compreensão, o aluno
se faz pesquisador e consolida-se a perspectiva de que ensino, pesquisa e extensão não se
confrontam, são indissociáveis. 

A organização curricular permitirá a aprendizagem a partir da interação entre a busca do
conhecimento, a prática reflexiva, a relação aluno-aluno, a relação professor-aluno e aluno-
professor. Para tal, a carga horária do curso de Agronomia do CEUNES, será distribuída nas
Disciplinas caracterizadas com aula teórica (T), exercício (E) e aula de laboratório ou prática (L).

A iniciação científica será desenvolvida durante todo o Curso, particularmente, na fase de
elaboração do projeto experimental, com apoio do professor orientador e da aplicação dos
conhecimentos ministrados na Disciplina Metodologia Científica.

As atividades de extensão, sob orientação docente, também proporcionarão práticas em situações
reais de trabalho. As metodologias adotadas contribuirão para a identificação e o desenvolvimento
das potencialidades do educando e para a sua formação integral.

O Projeto Político Pedagógico do curso de Agronomia do CEUNES inclui atividades práticas
permanentes nos setores de produção e laboratórios existentes no Campus do CEUNES e na Fazenda
Experimental do CEUNES. Estas atividades, não obrigatórias e voluntárias, estarão disponíveis e
iniciarão no segundo e seguirá até o penúltimo Período de permanência do aluno no CEUNES,
seguindo cronologia de atividades elaboradas pelo Professor responsável pelo respectivo setor de
acordo com o processo atual de aprendizado do aluno, de modo que este aprenda fazer fazendo.
Desse modo, o aluno iniciará aprendendo as atividades básicas dos diversos processos até as
atividades de recomendações técnicas do referido setor.

Em todos os setores os alunos mais graduados estarão monitorando e orientando alunos dos
Períodos anteriores até aquele que será orientado pelo professor responsável pelo setor, criando em
sua formação o trabalho em equipe, onde cada um tem a sua importância e relevância no processo.
Desse modo os alunos aprendem a viver juntos, viver com os outros e aprender a ser.
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A regulamentação e supervisão destas atividades nos distintos setores estarão a cargo dos seus
respectivos responsáveis legais.

O regime didático do Curso de Agronomia do CEUNES será disciplinado no regimento do
CEUNES, mas cabe aqui destacar alguns de seus elementos:

CARGA HORÁRIA DOCENTE E CARGA HORÁRIA DISCENTE

O calendário acadêmico conterá 200 dias letivos, distribuídos em dois blocos de 18 semanas, 6 dias
na semana, 24 horas-semana. A matrícula é semestral, a integralização curricular se faz por Períodos.
Projeta-se como ideal que as férias dos docentes e discentes sejam coletivas.

CONTEÚDOS E CARGA HORÁRIA

De acordo com a Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia, estes devem
apresentar:
Núcleo de conteúdos básicos, que forneçam o embasamento teórico necessário para que o futuro
profissional possa desenvolver seu aprendizado. Este núcleo será integrado por:
Álgebra Linear I;
Anatomia e Fisiologia Animal;
Anatomia e Organografia Vegetal;
Biologia Celular;
Bioquímica;
Cálculo I;
Estatística Básica;
Expressão Gráfica;
Física do Ambiente Agrícola;
Informática;
Metodologia Científica;
Química Analítica;
Química Instrumental;
Sistemática Vegetal;

Núcleo de conteúdos profissionais essenciais, destinados à caracterização do profissional. Este
núcleo será integrado por:
Administração da Empresa Rural
Construções Rurais;
Economia e Gestão do Agronegócio;
Entomologia Aplicada;
Entomologia Básica;
Estatística Experimental;
Física e Classificação do Solo;
Fisiologia Vegetal;
Fitopatologia Aplicada;
Fitopatologia Básica;
Fertilidade do Solo;
Forragicultura;
Genética na Agropecuária;
Geomática;
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Hidráulica Agrícola;
Irrigação e Drenagem;
Manejo de Plantas Daninhas;
Manejo e Conservação do Solo e dos Recursos Hídricos;
Manejo e Gestão ambiental.
Microbiologia;
Mecanização Agrícola;
Melhoramento de Plantas;
Meteorologia Agrícola;
Motores e Máquinas Agrícolas;
Nutrição e Alimentação Animal;
Nutrição Mineral de Plantas;
O Agrônomo no Agronegócio;
Pedologia;
Perícias Agronômicas;
Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas;
Relações Inter Pessoais;
Tecnologia de Produtos Agropecuários;
Topografia;

Núcleo de conteúdos profissionais específicos visando contribuir pra o aperfeiçoamento da
habilitação profissional do formando. Este núcleo será integrado por:
Culturas Anuais;
Culturas para Fins Energéticos;
Fruticultura Tropical;
Fruticultura Temperada;
Olericultura;
Paisagismo, Parques e Jardins;
Produção de Café e Pimenta;
Produção de Ruminantes
Produção de Não-ruminantes;
Silvicultura;

Trabalho de Conclusão de Curso, como atividade de síntese e integração do conhecimento:
Trabalho de Conclusão de Curso 1;
Trabalho de Conclusão de Curso 2;

Estágio Supervisionado Obrigatório, visando a consolidação e a articulação das competências
estabelecidas para o curso de Agronomia:
Estágio Supervisionado Obrigatório 1;
Estágio Supervisionado Obrigatório 2;
Estágio Supervisionado Obrigatório 3.

A carga horária de 3.810 horas do curso não é desenvolvida com uso exclusivo da sala de aula. Daí a
distribuição e a destinação de carga horária curricular está em consonância especialmente com a Lei
nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras
providências bem como com a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro, publicada no DOU de 13 de
dezembro de 2004, Seção 1, p. 34.

Atividades desenvolvidas fora de sala de aula, farão parte das atividades extensionistas e práticas no
campo de atuação, caracterizadas por visitas, parte das atividades complementares (180 horas),
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trabalho de conclusão de curso 1 e 2 (30 e 30 horas) e dos estágios supervisionados 1, 2 e 3 (270
horas).

As linhas de extensão sob pesquisa regular estão caracterizadas nos projetos de extensão, em parte das
atividades complementares (180 horas), do trabalho de conclusão de curso 1 e 2 (60 horas) e nos
estágios supervisionados 1, 2 e 3 (270 horas).

Desse modo a carga horária do Curso fica distribuída como a seguir:

Carga horária total:                           3.810 horas
Conteúdos básicos:                              780 horas
Conteúdos profissionais essenciais:     1.950 horas
Conteúdos profissionais específicos:       570 horas   
Trabalho de conclusão do curso:              60 horas     
Estágio supervisionado obrigatório:         270 horas   
Atividades complementares:                   180 horas   

 
NORMAS ACADÊMICAS

As presentes normas se aplicam a todos os alunos ingressantes no Curso de Agronomia do CEUNES
a partir de 2006.
As Disciplinas para o Curso de Agronomia terão  duração semestral e serão oferecidas regularmente
uma vez por ano e em cada Período letivo e aqueles em que houver alunos em situação de
dependência.
A dependência é resultante da situação em que o aluno tenha tido freqüência legal e reprovação por
nota em qualquer Disciplina.
Em cada Período letivo o aluno só poderá ser matriculado em Disciplina de um mesmo Período ou
em dois Períodos curriculares consecutivos, quando em dependência.
O aluno em dependência em qualquer Disciplina deverá, obrigatoriamente, matricular-se na mesma,
no Período letivo subseqüente.
O aluno que for aprovado em todos as Disciplinas de um Período curricular ou que obtiver, no
máximo, duas reprovações por nota, deverá matricular-se em todos as Disciplinas do período
subseqüente e em dependências naquelas que obtiver reprovação por nota.
O aluno matriculado com dependência fica dispensado da freqüência nessa Disciplina, devendo
comparecer aos exames marcados durante o período de dependência, estando assegurada orientação
sistemática ao referido aluno.
O aluno que ficar reprovado por falta em uma Disciplina e/ou reprovado por nota em três ou mais
Disciplinas, num mesmo Período, não poderá matricular-se nas Disciplinas do Período curricular
subseqüente.
O aluno que obtiver três reprovações em um mesma Disciplina será automaticamente desligado do
Curso.
Excepcionalmente o Colegiado do Curso poderá suspender o desligamento considerando, entre
outros quesitos, o desempenho global do aluno, a viabilidade de conclusão do Curso em tempo hábil
e o número de vagas disponíveis.
As regras para aprovação dos alunos do Curso de Agronomia seguem as regras da UFES.
O aluno que obtiver freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de uma
disciplina será considerado reprovado por falta na disciplina.
A carga horária total para integralização do Curso de Agronomia do CEUNES é de 3.810 horas.
O período mínimo de integralização do Curso é de nove semestres e o máximo de 15 semestres.
Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pelo Colegiado do Curso à luz da legislação
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vigente.

6.1 Estrutura do Currículo

A seguir é apresentada a estrutura do curriculo do curso.

Código Disciplina CHS Cr Requisitos

Código Disciplina CHS Cr Requisitos

Código Disciplina CHS Cr Requisitos
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1º Período

SBA-001 BIOLOGIA CELULAR 60 3 ---

ECE-001 CÁLCULO I 75 4 ---

SBA-002 FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA 60 3 ---

ECE-002 INFORMÁTICA 45 2 ---

SBA-003 O AGRÔNOMO NO AGRONEGÓCIO 30 2 ---

SBA-004 QUÍMICA ANALÍTICA 60 3 ---

Totais do período 330 17  

2º Período

ECE-003 ÁLGEBRA LINEAR I 60 3 1º período

SBA-005 BIOQUÍMICA 60 3 1º período

SBA-006 METEOROLOGIA AGRÍCOLA 60 3 1º período

SBA-007 METODOLOGIA CIENTÍFICA 30 2 1º período

SBA-008 PEDOLOGIA 45 2 1º período

SBA-009 QUÍMICA INSTRUMENTAL 60 3 1º período

SBA-010 RELAÇÕES INTERPESSOAIS 45 2 1º período

Totais do período 360 18  

3º Período

SBA-011 ANATOMIA E ORGANOGRAFIA VEGETAL 60 3 2º período

ECE-004 ESTATÍSTICA BÁSICA 60 3 2º período

SBA-111 EXPRESSÃO GRÁFICA 45 2 2º período

SBA-012 FÍSICA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 75 4 2º período

SBA-013 HIDRÁULICA AGRÍCOLA 60 3 2º período

SBA-014 MICROBIOLOGIA 60 3 2º período



Código Disciplina CHS Cr Requisitos

Código Disciplina CHS Cr Requisitos

Código Disciplina CHS Cr Requisitos
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Código Disciplina CHS Cr Requisitos

SBA-015 MOTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 45 2 2º período

Totais do período 405 20  

4º Período

C0000-12465 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 1 30 1 ---

SBA-016 ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 60 3 3º período

SBA-017 FERTILIDADE DO SOLO 60 3 3º período

SBA-018 FISIOLOGIA VEGETAL 75 4 3º período

SBA-019 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 60 3 3º período

SBA-020 SISTEMÁTICA VEGETAL 60 3 3º período

SBA-120 TOPOGRAFIA 75 3 3º período

Totais do período 420 20  

5º Período

C0000-12466 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 2 30 1 ---

SBA-021 ENTOMOLOGIA BÁSICA 75 4 4º período

SBA-022 FITOPATOLOGIA BÁSICA 60 3 4º período

SBA-023 GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA 75 3 4º período

SBA-123 GEOMÁTICA 60 3 4º período

SBA-024 MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DOS
RECURSOS HÍDRICOS

60 3 4º período

SBA-025 TECNOLOGIA DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS

60 3 4º período

Totais do período 420 20  

6º Período

C0000-12467 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 3 30 1 ---

SBA-027 ENTOMOLOGIA APLICADA 60 3 5º período

SBA-028 FITOPATOLOGIA APLICADA 60 3 5º período

SBA-029 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 60 3 5º período

SBA-129 MANEJO DE PLANTAS DANINHAS 60 3 5º período

SBA-030 MELHORAMENTO DE PLANTAS 60 3 5º período



Código Disciplina CHS Cr Requisitos

Código Disciplina CHS Cr Requisitos

Código Disciplina CHS Cr Requisitos
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Código Disciplina CHS Cr Requisitos

SBA-031 NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS 60 3 5º período

Totais do período 390 19  

7º Período

SBA-131 ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL 45 3 6º período

SBA-032 ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL 45 2 6º período

C0000-12468 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 4 30 1 ---

SBA-033 CONSTRUÇÕES RURAIS 60 3 6º período

SBA-034 CULTURAS ANUAIS 75 3 6º período

SBA-035 PERÍCIAS AGRONÔMICAS 30 2 6º período

SBA-036 PRODUÇÃO DE CAFÉ E PIMENTA 75 3 6º período

SBA-037 PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES E
MUDAS

60 3 6º período

Totais do período 420 20  

8º Período

C0000-12469 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 5 30 1 ---

SBA-137 ECONOMIA E GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 30 2 7º período

SBA-038 FORRAGICULTURA 60 3 7º período

SBA-039 FRUTICULTURA TEMPERADA 45 2 7º período

SBA-040 FRUTICULTURA TROPICAL 75 3 7º período

SBA-041 MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL 30 2 7º período

SBA-042 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL 60 3 7º período

SBA-043 SILVICULTURA 60 3 7º período

Totais do período 390 19  

9º Período

C0000-12470 ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 6 30 1 ---

SBA-044 CULTURAS PARA FINS ENERGÉTICOS 60 3 8º período

SBA-045 OLERICULTURA 75 3 8º período

SBA-046 PAISAGISMO, PARQUES E JARDINS 45 2 8º período

SBA-047 PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES 60 3 8º período



Código Disciplina CHS Cr Requisitos

6.2 Programas de Disciplinas e Bibliografia Básica

A seguir são apresentadas as ementas e a bibliografia básica das disciplinas do curso.

C0000-12466 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 2 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e
contextualizada atualização profissional específica. 
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Código Disciplina CHS Cr Requisitos

SBA-048 PRODUÇÃO DE RUMINANTES 75 3 8º período

SBA-050 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 30 2 7º período,
138 créditos

Totais do período 375 17  

10º Período

SBA-052 ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 1 90 2 6º período

SBA-053 ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 2 90 2 6º período

SBA-054 ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 3 90 2 6º período

SBA-051 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 30 1 8º período,
158 créditos

Totais do período 300 7  



SBA-131 - ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL (45 hs, OBR, T:45 E:0 L:0)
Ementa

Administração e Planejamento de empresas rurais. Registros contábeis na empresa
agropecuária. Capital e custos de produção na empresa rural. A renda na empresa rural. Fatores
que afetam os resultados econômicos na empresa rural. Agronegócio. Comercialização de
produtos agropecuários e agro industriais. Cooperativismo. Legislação trabalhista rural.

SBA-032 - ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL (45 hs, OBR, T:15 E:0 L:30)
Ementa

Princípios gerais de anatomia animal. Aparelho locomotor. Sistema cardiovascular. Aparelho
respiratório. Aparelho digestório e Fisiologia da digestão. Aparelho urogenital. Glândulas
mamárias. Sistema endócrino.

SBA-011 - ANATOMIA E ORGANOGRAFIA VEGETAL (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Meristemas. Parênquimas. Tecidos de Revestimento e Anexos. Tecidos de Sustentação.
Tecidos de Condução.  Anatomia da raiz  em estrutura primária.  Anatomia do caule em
estrutura primária de Monocotyledoneae e Dicotyledoneae. Caule em estruturas secundária.
Anatomia de Folhas.  Variação nas estruturas das Folhas, Flores, Frutos e Sementes.
Organografia da raiz, caule e folhas. Organografia da flor, inflorescência e fruto.

C0000-12465 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 1 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e
contextualizada atualização profissional específica. 

C0000-12467 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 3 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e
contextualizada atualização profissional específica. 

C0000-12468 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 4 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e
contextualizada atualização profissional específica. 

C0000-12469 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 5 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e
contextualizada atualização profissional específica. 

C0000-12470 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 6 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Prática de estudos independentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e
contextualizada atualização profissional específica. 

- 13 -

Universidade Federal do Espírito Santo
Projeto Pedagógico de Curso

Agronomia (CEUNES) - ano 2006



SBA-001 - BIOLOGIA CELULAR (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

A célula: organização estrutural,diversidade e evolução. Métodos de estudos em biologia
celular. Células procariotas. Células eucariotas. Membranas biológicas e o sistema de
endomembranas. Organelas Citoplasmáticas. Citoesqueleto. O Núcleo e os Cromossomos.
Ácidos Nucléicos. Ciclo celular. Integração funcional dos componentes celulares.
Diferenciação celular. Morte celular. 

SBA-005 - BIOQUÍMICA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Introdução à Química Orgânica. Identificação, funções orgânicas, nomenclatura,
estereoquímica, acidez e basicidade e reações de carboidratos, lipídeos e proteínas, e polímeros
sintéticos.Enzimas. Metabolismo intermediário. Fotossíntese. Metabolismo dos carboidratos.
Metabolismo dos lipídios. Metabolismo do nitrogênio. Fitoquímica e metabolismo secundário
dos vegetais.

SBA-034 - CULTURAS ANUAIS (75 hs, OBR, T:15 E:30 L:30)
Ementa

Estudo sobre as culturas de algodão, arroz, milho, feijão e mandioca. Aborda-se para cada
cultura a importância econômica, social, botânica, fisiologia, sistemas de cultivo, implantação
da cultura, cultivares, clima, solo, tratos culturais, nutrição e adubação, melhoramento genético,
colheita, beneficiamento, armazenamento, classificação e outros aspectos da produção.

SBA-044 - CULTURAS PARA FINS ENERGÉTICOS (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Estudo sobre as culturas cana-de-açúcar, oleaginosas e outras matrizes energéticas. Importância
econômica, social, botânica, fisiologia, sistemas de cultivo, implantação da cultura, cultivares,
clima, solo, tratos culturais, nutrição e adubação, melhoramento genético, colheita,
processamento, armazenamento, classificação e outros aspectos da produção.

SBA-137 - ECONOMIA E GESTÃO DO AGRONEGÓCIO (30 hs, OBR, T:30 E:0 L:0)
Ementa

Introdução à Economia e Gestão do Negócio Agro alimentar; Sistema Agro industriais:
metodologia de análise, coordenação e gerenciamento, sistemática para coleta de dados e
análise de mercados; Noções de Economia das Organizações e Organização Industrial;
Estratégias Agro alimentares: formas de organização e estratégias de crescimento das firmas,
alianças, fronteiras de eficiência, terceirização, fusões e aquisições; Finanças e Marketing
aplicados aos negócios agro alimentares; Competitividade e Globalização; Organizações e
Instituições; Certificação, rastreabilidade e Segurança de Alimentos. Gestão Ambiental no
sistema agroindustrial; Administração Estratégica de Cadeias de Suprimento; Estudos de Caso.

SBA-027 - ENTOMOLOGIA APLICADA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
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Ementa
Considerações gerais sobre pragas das plantas e seu controle. Pragas das grandes culturas.
Pragas das pequenas culturas. Pragas das frutíferas. Pragas das hortaliças e ornamentais. Pragas
das essências florestais. Pragas dos produtos armazenados. Cálculo do nível de dano econômico
das pragas das principais culturas. Manejo de Insetos - Pragas. Ecologia do Manejo de Pragas.
Amostragem de insetos, monitoramento, flutuação populacional de insetos. Decisão de
controle, avaliação dos  métodos de controle de pragas. Tecnologia de aplicação, segurança e
uso adequado dos agrotóxicos. Receituário agronômico. Exercício Profissional.

SBA-021 - ENTOMOLOGIA BÁSICA (75 hs, OBR, T:45 E:0 L:30)
Ementa

Sistemática e taxonomia. Entomologia no contexto das ciências. Relações entre os insetos e os
seres vivos. Importância e diversidade dos insetos. Caracteres gerais. Filogenia e evolução dos
insetos. Coleta, montagem e conservação de insetos. Morfologia geral externa. Morfologia
geral interna. Reprodução e desenvolvimento. Relações com outros organismos.

SBA-052 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 1 (90 hs, OBR, T:0 E:0 L:90)
São conjuntos de atividades de formação, programados e diretamente supervisionados por
membros do corpo docente do curso de Agronomia do CEUNES ou cursos que apresentem
interdisciplinaridade com o mesmo. Os estágios supervisionados obrigatórios asseguram a
consolidação e a articulação das competências estabelecidas para o curso de Agronomia.

SBA-053 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 2 (90 hs, OBR, T:0 E:0 L:90)
São conjuntos de atividades de formação, programados e diretamente supervisionados por
membros do corpo docente do curso de Agronomia do CEUNES ou cursos que apresentem
interdisciplinaridade com o mesmo. Os estágios supervisionados obrigatórios asseguram a
consolidação e a articulação das competências estabelecidas para o curso de Agronomia.

SBA-054 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 3 (90 hs, OBR, T:0 E:0 L:90)
São conjuntos de atividades de formação, programados e diretamente supervisionados por
membros do corpo docente do curso de Agronomia do CEUNES ou cursos que apresentem
interdisciplinaridade com o mesmo. Os estágios supervisionados obrigatórios asseguram a
consolidação e a articulação das competências estabelecidas para o curso de Agronomia.

SBA-016 - ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL (60 hs, OBR, T:30 E:30 L:0)
Ementa

Teste de hipótese. Contrastes. Princípios básicos da experimentação. Análise de variância.
Teste de Significância. Procedimentos para comparações múltiplas. Delineamentos
experimentais. Experimentos fatoriais e em parcelas subdivididas. Regressão linear. Correlação.

SBA-111 - EXPRESSÃO GRÁFICA (45 hs, OBR, T:15 E:0 L:30)
Ementa

Representação de dimensão e forma. Convenções e normas técnicas. Vistas e projeções.
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Perspectiva axométrica. Desenho arquitetônico para construções rurais.

SBA-017 - FERTILIDADE DO SOLO (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Conceitos básicos em fertilidade do solo. Principais usos e aplicações da fertilidade do solo nas
diferentes áreas do conhecimento científico. Interações entre nutrientes e solos. Transporte de
nutrientes para as raízes. Acidez e calagem. Gessagem. Dinâmica dos nutrientes no solo e
manejo da adubação. Adubação orgânica. Métodos de avaliação da fertilidade do solo.
Interpretação de análises de solos. Recomendações de adubação e calagem. Fertilizantes.

SBA-002 - FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA (60 hs, OBR, T:30 E:30 L:0)
Ementa

Revisão de grandezas físicas e unidades. Temperatura e calor; Leis da radiação e condução:
Leis de Planck, Stefan Boltzmann e Wien, Lei de Kirchhoff; Lei de Beer, Lei do Co-seno; Lei
do inverso do quadrado da distância, Lei de Fourier. Termodinâmica de sistemas gasosos:
Equação universal de gases ideais. Primeiro princípio: calor, trabalho e energia interna. O
processo adiabático, pressão de vapor; umidade relativa do ar. Física da água no solo: potencial
de água no solo, condutividade hidráulica; movimento da água no solo. 

SBA-012 - FÍSICA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO (75 hs, OBR, T:45 E:0 L:30)
Ementa

Conceito físico da fertilidade do solo. Relações massa-volume. Textura do solo. Frações
Minerais. Estrutura do Solo. Consistência do solo. Compactação do solo. Movimento de água
no solo. Aeração do solo. Temperatura do Solo. Permeabilidade do solo. Perfil do solo.
Horizontes diagnósticos: superficiais e subsuperficiais. Características morfológicas e atributos
diagnósticos. Sistemas de classificação de solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
Geografia de solos: o reconhecimento das classes de solos no contexto ambiental. Solos do
Espírito Santo.

SBA-018 - FISIOLOGIA VEGETAL (75 hs, OBR, T:45 E:0 L:30)
Ementa

A água na célula vegetal. Transpiração e transferência de energia. Absorção e condução de
água. A dinâmica do metabolismo das plantas: enverdecimento, fotossíntese, fotorrespiração,
respiração, biossíntese de carboidratos de reserva, utilização de lipídeos de reserva. Aspectos
morfológicos e estruturais do desenvolvimento vegetal. Fitocromo e fotomorfogênese.
Reguladores de crescimento. Fito-hormônios. Tropismos e nastismos.

SBA-028 - FITOPATOLOGIA APLICADA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Introdução à fitopatologia aplicada.  Clínica Fitopatológica.  Manejo de doenças.  Princípios
básicos de controle de doenças.  Controle cultural. Controle Físico. Controle Biológico.
Controle Genético. Controle Químico.
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SBA-022 - FITOPATOLOGIA BÁSICA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Introdução à fitopatologia básica. Sintomatologia. Etiologia. Principais grupos de patógenos de
plantas. Epidemiologia.  Laboratório de fitopatologia.

SBA-038 - FORRAGICULTURA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Identificação e estudo das principais gramíneas e leguminosas forrageiras. Fatores climáticos e
produção forrageira. Características morfológicas e fisiológicas relacionadas com a
produtividade e manejo das pastagens. Recuperação e renovação das pastagens. Banco de
proteína e consorciação nas pastagens. Produção e/ou uso de silagem, feno, capim elefante e
cana de açúcar. Produção de ruminantes em pastagens.

SBA-039 - FRUTICULTURA TEMPERADA (45 hs, OBR, T:15 E:0 L:30)
Ementa

São abordados os aspectos gerais envolvendo: importância econômica e social, origem,
classificação botânica, ecologia, variedades, propagação, implantação e condução do pomar,
colheita, classificação e embalagem dos frutos relativos às seguintes fruteiras: pessegueiro,
videira, figueira, abacateiro e outras.

SBA-040 - FRUTICULTURA TROPICAL (75 hs, OBR, T:15 E:30 L:30)
Ementa

São abordados os aspectos gerais envolvendo: importância econômica e social, origem,
classificação botânica, ecologia, variedades, propagação, implantação e condução do pomar,
colheita, classificação e embalagem dos frutos relativos às seguintes fruteiras: abacaxizeiro,
anonáceas, bananeira, mamoeiro, maracujazeiro, goiabeira, mangueira e coqueiro.

SBA-023 - GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA (75 hs, OBR, T:45 E:30 L:0)
Ementa

A ciência da Genética. A divisão celular e os cromossomos. Genética molecular e mutação
gênica. Genética mendeliana: os princípios básicos da herança. Interações alélicas e gênicas.
Probabilidade e teste do qui-quadrado na análise genética. Cromossomos sexuais e herança
relacionada ao sexo. Alelismo múltiplo. Ligação, permuta genética e pleiotropia. Genética de
populações. Genética quantitativa: a estatística na análise dos caracteres quantitativos. 
Aberrações cromossômicas. Genética e evolução. Biotecnologia aplicada à agropecuária. Ética
e a engenharia genética.

SBA-123 - GEOMÁTICA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Introdução aos SIGs. Fundamentos de cartografia. Mapas e suas representações. Sistema de
Posicionamento Global. Modelo numérico do terreno .Conceitos básicos do Sensoriamento
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Remoto.

SBA-013 - HIDRÁULICA AGRÍCOLA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Tópicos de hidrostática e hidrodinâmica. Medições de descarga para fins de irrigação e
abastecimento (orifício, sifão, flume, vertedores, método direto, processo flutuador, molinete).
Estudo dos encanamentos (condutos forçados). Estudo de condutos livres ou canais. Máquinas
elevadoras de água. Represamento e açudagem. Noções de hidrologia.

SBA-029 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Introdução aos estudos de irrigação. Infiltração d’água no solo. Relação solo-planta e atmosfera.
Qualidade da água para irrigação. Métodos de irrigação: superfície, aspersão e localizada.
Introdução aos estudos de drenagem. Importância da drenagem para a agricultura. Detectação
da necessidade de drenagem. Avaliação dos problemas da drenagem. Drenagem superficial.
Drenagem do perfil do solo. Construção e manutenção de sistemas de drenagem. Projetos.


SBA-129 - MANEJO DE PLANTAS DANINHAS (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Identificação de Plantas Daninhas. Danos causados por Plantas Daninhas. Competição.
Períodos de Convivência. Plantas Daninhas de Importância para as espécies cultivadas. Manejo
cultural, biológico, mecânico, físico e químico. Herbicidologia.

SBA-024 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DOS RECURSOS HÍDRICOS (60 hs,
OBR, T:30 E:0 L:30)

Ementa
Conceitos. Atributos do solo ligados ao manejo e à conservação do solo. Importância do uso
sustentável dos recursos do solo e da água. Erosão: causas, tipos e fatores que influem. Práticas
conservacionistas de caráter mecânico, edáfico e vegetativo. Modelos de predição de perdas de
solo. Aptidão agrícola das terras e levantamento conservacionista. Manejo das principais
classes de solos do Brasil. Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica. Precipitação. Infiltração.
Escoamento superficial. Estudo da vazão de cursos d’água. Interação entre os componentes do
ciclo hidrológico. Práticas de manejo de bacias hidrográficas. Gestão de recursos hídricos.

SBA-041 - MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL (30 hs, OBR, T:30 E:0 L:0)
Ementa

Problemas e potencialidades do meio ambiente na relação com o desenvolvimento sustentável.
Meio ambiente, legislação, ética e cidadania. Poluição das águas, fundamentos biológicos, auto-
depuração, corpos d’água. Eutroficação. Processos biológicos. Controle da poluição. Poluição
do ar. Classificação dos poluentes atmosféricos. Padrões de qualidade do ar. Meteorologia e
poluição do ar. Efeito da poluição do ar sobre a vegetação. EIA/RIMA, Licenciamento
ambiental.
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SBA-019 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Classificação de máquinas agrícolas. Mecânica da tração, Técnicas de preparo periódico
convencional e conservacionista do solo. Capacidade operacional. Dimensionamento e custo
horário do conjunto trator-implemento. Semeadura convencional e direto. Colheita de produtos
agrícolas. Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Agricultura de precisão.

SBA-030 - MELHORAMENTO DE PLANTAS (60 hs, OBR, T:30 E:30 L:0)
Ementa

O melhoramento genético de plantas na agricultura; Introdução de plantas e diversidade
genética; Experimentação no melhoramento de plantas; Reprodução nas espécies cultivadas;
Sistemas de auto-incompatibilidade nas plantas; Melhoramento de espécies propagadas
assexuadamente; Melhoramento de espécies autógamas; Melhoramento de espécies alógamas;
Obtenção de cultivares híbridas; Melhoramento genético visando resistência a doenças e aos
insetos pragas; Uso de marcadores genéticos no melhoramento de plantas.

SBA-006 - METEOROLOGIA AGRÍCOLA (60 hs, OBR, T:30 E:30 L:0)
Ementa

Elementos e fatores meteorológicos e do clima. Energia radiante e temperatura do ar: aspectos
físicos e aplicações na agricultura. A água na biosfera: umidade do ar: aspectos físicos e
importância agrícola; evaporação e evapotranspiração; balanço hídrico e aplicações na
agricultura. Ventos e sua importância na agricultura. Zoneamento agroclimático. Sistemas de
informações agrometeorológicas.

SBA-007 - METODOLOGIA CIENTÍFICA (30 hs, OBR, T:30 E:0 L:0)
Ementa

A pesquisa científica. Formulação do problema de pesquisa. Construção de hipóteses
científicas. Delineamento de experimentos para verificação de hipóteses em pesquisa
agronômica. Redação do projeto de pesquisa: conceitos, estrutura e apresentação do projeto.
Considerações sobre avaliação de projetos. Redação científica. Normas para divulgação das
pesquisas. Redação de artigos científicos. Normas da ABNT para referências bibliográficas.
Normas das revistas para aceitação de artigos. Planejamento de um seminário. Apresentação de
informes científicos. 

SBA-014 - MICROBIOLOGIA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Características gerais das bactérias, protozoários, fungos e vírus. Preparações microscópicas de
fungos e bactérias. Crescimento dos microorganismos. Nutrição microbiana. Metabolismo
microbiano. Efeito dos fatores físicos e químicos sobre atividade dos microorganismos.
Genética microbiana. Ecologia microbiana. Instrução sobre uso de equipamentos, cuidados e
prevenção de acidentes no laboratório de microbiologia. Esterilização e preparo de meios de
cultura. Microscopia óptica. Isolamento de bactérias. Métodos de coloração de bactérias.
Isolamento de fungos. Estudos morfológicos de fungos filamentosos. Análise bacteriológica da
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água. Fatores que influenciam o crescimento dos microrganismos. Uso de agentes físicos para
controle de microrganismos. Antibiograma.

SBA-015 - MOTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS (45 hs, OBR, T:15 E:0 L:30)
Ementa

Tópicos de mecânica. Fontes alternativas de potência na agricultura. Funcionamento dos
motores de combustão interna do ciclo Otto e do ciclo Diesel e suas partes constituintes. 
Combustíveis e combustão. Lubrificantes e lubrificação. Tratores agrícolas. Plano de
Manutenção. Análise de parâmetros de desempenho de tratores agrícolas.

SBA-042 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Desenvolvimento e importância da nutrição animal; Água, carboidratos, lipídios, proteínas,
vitaminas, minerais e aditivos na alimentação animal; Microbiologia do rúmen; Alimentos
concentrados protéicos e energéticos; Bromatologia Tipos de rações. Formulações de rações e
de misturas minerais.

SBA-031 - NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Nutrientes minerais essenciais. Composição mineral das plantas. Absorção,  transporte e
utilização de nutrientes.  Cultivo de plantas em solução nutritiva. Diagnose do estado
nutricional de plantas. Nutrição foliar. 

SBA-003 - O AGRÔNOMO NO AGRONEGÓCIO (30 hs, OBR, T:30 E:0 L:0)
Ementa

Histórico da agricultura no Brasil. Sistemas agro industriais no agronegócio. Desempenho e
crescimento do agronegócio no Espírito Santo e Brasil. Sistemas de importações e exportações.
Complexo agro-industrial. Marketing e agribusiness.

SBA-045 - OLERICULTURA (75 hs, OBR, T:15 E:30 L:30)
Ementa

Introdução à Olericultura; Classificação das hortaliças; Fatores agros climáticos na produção de
hortaliças; Nutrição mineral de hortaliças; Propagação de hortaliças; Manejo da irrigação em
hortaliças; Aspectos básicos relacionados à colheita, classificação, comercialização e
conservação pós-colheita de hortaliças.

SBA-046 - PAISAGISMO, PARQUES E JARDINS (45 hs, OBR, T:15 E:30 L:0)
Ementa

Teoria e princípios de paisagismo. Produção de plantas ornamentais.  Composição de jardins e
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técnicas de jardinagem. Arborização urbana e rodoviária.  Planejamento, execução e
manutenção de projetos paisagísticos.

SBA-008 - PEDOLOGIA (45 hs, OBR, T:15 E:0 L:30)
Ementa

O sistema Terra: dinâmica e equilíbrio. Registro geológico e história da Terra. Minerais.
Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Intemperismo e formação de minerais
secundários. Aspectos gerais da geologia do Brasil. Mapas e relatórios geológicos. O solo.
Fatores de formação do solo. Intemperismo e pedogênese. O solo como fator de produção
agrícola. Aspectos gerais do uso de solos no Brasil. Princípios de Levantamentos de Solos.

SBA-035 - PERÍCIAS AGRONÔMICAS (30 hs, OBR, T:30 E:0 L:0)
Ementa

Perícias e Avaliações de Engenharia; Avaliação em Ações Judiciais; Divisão de propriedades;
Avaliação de Imóveis Rurais; Homogeneização, Estatística Aplicada ao Tratamento de Dados;
Avaliação de Benfeitorias: reprodutivas e não reprodutivas; Avaliação de Culturas; Avaliação
de Matas Naturais; Avaliação de obras rurais; Avaliação de Máquinas e Implementos
Agrícolas; Avaliação de Semoventes (rebanhos); Laudos de Avaliação e Vistoria segundo as
Normas da ABNT; Análise do Mercado Imobiliário e do Valor Encontrado; Legislação
Profissional; Registro de Imóveis.

SBA-036 - PRODUÇÃO DE CAFÉ E PIMENTA (75 hs, OBR, T:15 E:30 L:30)
Ementa

Café: Caracterização da cafeicultura mundial e nos Estados produtores do Brasil; Botânica do
cafeeiro; Principais espécies, variedades exóticas, cultivares e progênies; Melhoramento do
cafeeiro; Formação de mudas; Preparo do solo e plantio; irrigação; Tratos culturais; Colheita e
beneficiamento; Comercialização do café. Pimenta: Importância econômica; clima; solos;
adubação; cultivares; produção de mudas; plantio; irrigação; tratos culturais; plantas daninhas;
sistema de cultivo sombreado; doenças e métodos de controle; pragas e métodos de controle;
colheita e pós-colheita; mercado e comercialização; coeficientes técnicos, rendimento e
rentabilidade.

SBA-047 - PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Importância da suinocultura. Instalações, raças e manejo da criação de suínos. Importância da
avicultura. Instalações, raças e manejo da criação de aves.  Instalações e sistemas de produção
de peixes. Noções da carcinicultura e da ranicultura.

SBA-048 - PRODUÇÃO DE RUMINANTES (75 hs, OBR, T:15 E:30 L:30)
Ementa

Situação econômica da pecuária de leite e carne. Raças de bovinos para regiões tropicais.
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Sistemas de produção. Manejo nutricional, reprodutivo e sanitário do rebanho. Rastreabilidade
e certificação. Situação econômica da Caprinocultura e Ovinocultura. Raças de importância
econômica. Sistemas de produção. Manejo nutricional, reprodutivo e sanitário do rebanho. 

SBA-037 - PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS (60 hs, OBR, T:30 E:0
L:30)

Ementa
Formação de diásporo. Dormência. Germinação. Abordagem experimental. Ecologia de
regeneração. Tecnologia de sementes. Sementes transgênicas. Campos de produção de
sementes. Produção de mudas. Lei de proteção de cultivares.

SBA-004 - QUÍMICA ANALÍTICA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Análise química: aparelhagem e abertura de amostras. Equilíbrio químico e iônico. Equilíbrio
ácido-base: teorias de ácidos e bases, pH, hidrólise de sais, soluções-tampão, titulações de
neutralização. Solubilidade, produto de solubilidade, análise gravimétrica e termogravimetria.
Complexação e titulações complexométricas. Oxidação e redução e titulações de oxidação e
redução. Titulações potenciométricas.

SBA-009 - QUÍMICA INSTRUMENTAL (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Introdução à separação de amostras. Métodos cromatográficos de análise: em camada fina
(CCD), com fase gasosa (CG) e com fase líquida (CLAE). Métodos espectroscópicos: UV, VIS,
Fluorescência, IV, RMN. Espectrometria de Absorção e Emissão Atômica. Espectrometria de
massa. Análise Térmica.

SBA-010 - RELAÇÕES INTERPESSOAIS (45 hs, OBR, T:15 E:30 L:0)
Ementa

As Relações Humanas nas Organizações: conceito e importância. O comportamento
Organizacional. Definição e classificação de Grupos. A Comunicação Humana: conceito,
funções e barreiras. O Líder nas organizações e sua função: competências gerenciais. Marketing
pessoal. Técnicas e Vivências na dinâmica das organizações. 
Introdução à Sociologia Rural. Princípios norteadores da Extensão Rural. Organizações sociais
no campo.

SBA-043 - SILVICULTURA (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Manejo florestal. Manejo silvicultural de florestas nativas. Manejo silvicultural de
reflorestamento. Amostragem para fins de manejo. Dentrometria. Noções de Inventário
Florestal. Preservação de Madeira. Produção de mudas de Essências Florestais. Classificação,
composição e estrutura dos povoamentos florestais. Métodos de regeneração florestal. Sistemas
Silviculturais.
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SBA-020 - SISTEMÁTICA VEGETAL (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Sistemática. Nomenclatura Botânica. Diferenças entre Gymnospermas e Angyospermas. 
Classes das Angyospermas. Famílias Asteraceae, Brassicaceae, Caricaceae, Cucurbitaceae,
Euphorbiaceae, Fabaceae, Liliaceae, Musaceae, Palmae, Poaceae, Rubiaceae, Rutaceae,
Solanaceae, Sterculiaceae, Umbelliferae.  Herborização.

SBA-025 - TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Princípios e métodos gerais de conservação de alimentos. Conservação de alimentos pelo calor:
pasteurização e esterilização. Conservação pelo controle de temperatura: refrigeração e
congelação. Agroindústrias de Alimentos. Tecnologia de carnes vermelhas e produtos avícolas.
Tecnologia do pescado. Pós-coleta e pasteurização do leite.

SBA-120 - TOPOGRAFIA (75 hs, OBR, T:15 E:30 L:30)
Ementa

Planimetria. Altimetria. Tarraplenagem. Introdução a Curvas horizontais e verticais.

SBA-050 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (30 hs, OBR, T:30 E:0 L:0)
Ementa

Redação do projeto de pesquisa ou extensão: conceitos, estrutura e apresentação do projeto.
Redação científica. Normas da ABNT para referências bibliográficas. Planejamento de um
seminário. Elaboração do projeto.

SBA-051 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (30 hs, OBR, T:0 E:0 L:30)
Implantação e execução do projeto elaborado no TCC 1. Apresentação dos resultados e entrega
do trabalho final.
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ECE-003 - ÁLGEBRA LINEAR I (60 hs, OBR, T:30 E:30 L:0)
Ementa

Sistemas de equações lineares. Matrizes: operações com matrizes. Determinantes: propriedades.
Espaços vetoriais : subespaços, combinação linear, base e dimensão. Autovalores e autovetores.
Diagonalização de operadores lineares. Espaços com produto interno. Diagonalização de
matrizes simétricas e aplicações.

ECE-001 - CÁLCULO I (75 hs, OBR, T:45 E:30 L:0)
Ementa

Funções reais de uma variável real. Limite. Continuidade. Derivação. Funções Trancendentes
(trigonométricas, logarítmicas, exponenciais, hiperbólicas). Regra de L’Hôpital. Aplicações da
derivada (traçado de gráficos, máximos e mínimos,movimento retilíneo) Integral indefinida.
Integral definida e o Teorema Fundamental do Cálculo. 

SBA-033 - CONSTRUÇÕES RURAIS (60 hs, OBR, T:30 E:0 L:30)
Ementa

Materiais de Construção. Argamassa e concretos. Noções de resistência dos materiais.
Resistência dos terrenos. Elementos construtivos. Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.
Fases de Projeto. Construções rurais específicas.

ECE-004 - ESTATÍSTICA BÁSICA (60 hs, OBR, T:30 E:30 L:0)
Ementa

Estatística Descritiva: apresentação de dados, distribuição de freqüência, medidas de posição,
dispersão e de assimetria e curtose. Introdução à probabilidades. Espaços amostrais finitos.
Probabilidade condicional e independência. Variáveis aleatórias unidimensionais e
bidimensionais. Caracterização adicional das variáveis aleatórias. Funções de distribuição de
probabilidade.

ECE-002 - INFORMÁTICA (45 hs, OBR, T:15 E:0 L:30)
Ementa

Fundamentos da Informática; Ambiente Computacional; Sistemas Operacionais; Editor de
Texto; Planilhas Eletrônicas;  Conceitos de bancos de dados; Aplicabilidade e uso da internet.
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6.3 Regulamento do Estágio Obrigatório e Não Obrigatório

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO:

É o conjunto de atividades de formação, programados e diretamente supervisionados por membros
do corpo docente do curso de Agronomia do CEUNES ou cursos que apresentem
interdisciplinaridade com o mesmo. Os estágios supervisionados obrigatórios asseguram a
consolidação e a articulação das competências estabelecidas para o curso de Agronomia.

A matrícula na Disciplina, ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO é dependente da
integralização mínima de 50% da carga horária do curso, o aceite do professor supervisor, a
disponibilidade de vaga na turma do referido professor e da existência do convênio entre a UFES e
as Instituições / Empresas requeridas.

O acadêmico cumprirá obrigatoriamente as Disciplinas ESTÁGIO SUPERVISIONADO
OBRIGATÓRIO 1, 2 e 3, num total de 270 horas (90 horas/disciplina), sendo que a carga horária
mínima do estágio na Instituição / Empresa para cada disciplina é de 80 horas, ficando às 10 horas
restantes para redação e apresentação do relatório do estágio. O discente poderá se matricular nas
Disciplinas de estágio em Períodos distintos ou num mesmo Período, em Instituições / Empresas
distintas ou na mesma. Caso o aluno realize as três Disciplinas de estágio num mesmo local, durante
um mesmo Período, será apresentado apenas um relatório com uma única avaliação para as três
Disciplinas.

A orientação do estágio será realizada pelo professor supervisor da UFES e profissional supervisor
da área ou de áreas afins, lotado na Instituição / Empresa conveniada com a UFES.

O discente deve apresentar relatórios parciais das atividades desenvolvidas nos estágios 1 e 2, ao
professor supervisor e relatório final das atividades dos estágios supervisionados obrigatórios, na
forma de seminário, a toda comunidade acadêmica. A avaliação das Disciplinas Estágio
Supervisionado Obrigatório será composta pela nota do profissional supervisor e a nota do professor
supervisor. O aluno que apresentar nota igual ou maior do que sete (de zero a dez) está aprovado. O
aluno que apresentar nota menor do que sete (de zero a dez) está reprovado e deverá se matricular
novamente para a realização das Disciplinas Estágio Supervisionado Obrigatório 1, 2 e 3.

Toda a regulamentação do Estagio seguirá a resolução que regulamenta o Estágio supervisionado
dos cursos de graduação da UFES.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO:

O Estágio é um momento de aprendizagem e um componente curricular, integrante deste Projeto
Pedagógico, de natureza articuladora entre ensino, pesquisa e extensão, objetivando-se a capacitar o
graduando à ação-reflexão-ação. Não se deve confundir o estágio extracurricular com os estágios
supervisionados, mesmo que seja precursor deste.

A instrução normativa 001/2006-ProGRAD dispõe sobre princípios reguladores para o
desenvolvimento de estágio supervisionado não obrigatório dos cursos de graduação da UFES.
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Toda a regulamentação do Estagio seguirá a resolução que regulamenta o Estágio supervisionado
dos cursos de graduação da UFES.

6.4 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como atividade de síntese e integração do conhecimento,
poderá ser desenvolvido por meio das experiências vivenciadas em qualquer das atividades
pedagógicas inerentes ao curso.

O discente deve, orientado por um docente da UFES, durante os dois últimos Períodos, matricular-se
nas Disciplinas TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 (TCC 1) e TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO 2 (TCC 2). Durante o TCC 1 o aluno elaborará uma proposta de projeto
de pesquisa ou extensão para posterior execução e apresentação dos resultados, na forma de
seminário, durante o TCC 2. Essa proposta de projeto deverá ser redigido segundo as normas
técnicas de redação científica e deverá contemplar: apresentação, objetivo, justificativa, metodologia
e cronograma de execução.

Uma banca de professores, cujo presidente é o professor orientador e mais dois professores da
UFES, avaliará  o TCC 2 sendo a nota composta pela média aritmética da: média das notas da banca
examinadora e a nota do professor orientador. O aluno que apresentar nota igual ou maior do que
sete (de zero a dez) está aprovado. O aluno que apresentar nota menor do que sete (de zero a dez)
está reprovado.

A Disciplina TCC seguirá a regulamentação proposta para os cursos de graduação do CEUNES.

6.5 Atividades Complementares

As Atividades Complementares estimulam a prática de estudos independentes, transversais,
opcionais, permitindo a permanente e contextualizada atualização profissional específica. Assim,
podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, estágios
extra curriculares, projetos sociais, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos,
conferências, entre outros, além de disciplinas oferecidas por outras IES, desde que se integrem com
o Projeto Pedagógico do Curso. Nas atividades complementares o discente terá que cumprir 180
horas e segundo a regulamentação proposta para os cursos de graduação do CEUNES.

MANUAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares (AC) são exigidas para integralização da carga horária do curso e
devem ser especificadas no Projeto Político Pedagógico do Curso; elas oferecem aos discentes a
oportunidade de construir sua própria formação intelectual através da flexibilização curricular.
Podem ser cumpridas sob várias formas à escolha do aluno, em qualquer fase do curso, desde que
tenham a aprovação do Colegiado do Curso.

As atividades complementares poderão ser cumpridas na UFES ou externamente ao seu âmbito,
mediante parcerias, co-patrocínios, convênios de intercâmbio ou cooperação celebrados entre a
UFES e outras instituições; e em entidades públicas ou privadas diversas, mediante consulta prévia
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de validade pelo interessado.

Todas as atividades complementares deverão ser comprovadas através de declaração, certificado,
cópia do trabalho realizado ou outro tipo de registro. Nas atividades onde não há emissão de
comprovantes, o aluno poderá solicitar uma declaração emitida pelo Colegiado do Curso, que será
assinada pelo responsável pela atividade. Os comprovantes deverão ser entregues na secretaria
acadêmica até o período subseqüente a realização da mesma.

As atividades realizadas como Estágio Supervisionado não poderão ser contabilizadas como
atividades complementares.

A matrícula ou aproveitamento de disciplinas eletivas como atividades complementares cursadas na
UFES ou em outra instituição, deverá ser solicitada ao Colegiado do Curso, respeitando a resolução
57/2000. A contagem de carga horária será estabelecida pelo Colegiado, de acordo com a relevância
da disciplina para o curso.

Outras atividades não previstas nos itens anteriores relativas a quaisquer atividades, acadêmicas ou
não, serão encaminhadas para o respectivo colegiado de curso para análise.

O responsável pela coordenação de atividades complementares atribuirá valor a cada atividade, para
que possa ser incluída no Histórico do aluno.

A tabela de equivalência de carga horária das atividades complementares estará disponível na
secretaria do Colegiado de Curso.

7. Acompanhamento e Avaliação

O processo de acompanhamento e avaliação se dará em quatro aspectos:

1. do próprio projeto pedagógico de curso
2. do processo de ensino-aprendizagem
3. do diagnóstico do curso
4. da adequação da infra-estrutura física

Trata-se de um processo permanente que pode encaminhar modificações em qualquer momento da
execução do curso e será apresentado no formato de relatórios, cujo detalhamento será definido pelo
Colegiado baseado nos itens desse projeto pedagógico.

7.1 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico se dará em relação ao cumprimento de seus
objetivos, perfil do egresso, habilidades e competências, estrutura curricular, flexibilização
curricular, atividades complementares, pertinência do curso no contexto regional, corpo docente e
discente.
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Essa avaliação será efetivada por meio de um relatório elaborado pelo Colegiado de Curso a cada
três anos, a partir da implantação deste PPC. Este relatório irá se basear em mecanismos de
acompanhamento periódicos definidos pelo Colegiado. O processo de avaliação do relatório
elaborado pelo Colegiado do Curso será dividido em duas etapas:

1. avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação do Curso (CPAC), com emissão de
parecer;

2. avaliação realizada pelo Colegiado, com emissão de parecer; e, por fim,
3. relatório final da Comissão Própria de Avaliação.

7.2 Avaliação do processo de ensino-aprendizagem

A avaliação deste aspecto é norteada pela:

- avaliação dos docentes pelos discentes através de instrumento próprio;
- avaliação das Unidades Curriculares pelos discentes através de instrumento próprio;
- avaliação do aproveitamento de aprendizagem do aluno;
- avaliação das disciplinas por parte dos professores responsáveis pelas mesmas;
- avaliação do curso pelos egressos através de instrumento próprio;
- implantação de reuniões anuais com os professores envolvidos no curso enfocando as

metodologias de ensino empregadas.

Os resultados de tais avaliações servirão como norteadores de eventuais mudanças no curso,
refletindo no seu projeto pedagógico.

7.3 Diagnóstico do Curso

Os principais indicativos do bom funcionamento do curso são:

- Aceitação do profissional no mercado de trabalho regional, nacional e internacional;
- Aceitação do profissional na comunidade acadêmica;
- A evolução dos currículos do curso e suas ênfases. Este item já foi explorado no Histórico;
- A integração do curso na sociedade.

 - análise dos relatórios de estágios não obrigatórios.

7.3.1 Aceitação do profissional no mercado de trabalho e na comunidade acadêmica

Através da análise da evolução do Agronegócio no Brasil e no mundo, percebe-se uma constante
demanda por profissionais com capacidade de adequar os princípios da ciência e da pesquisa às
necessidades do mercado e ao desenvolvimento de novas tecnologias. Percebe-se fortemente esta
característica nos profissionais formado pelo curso de Engenharia da Computação da UFES, visto a
grande absorção destes no mercado de trabalho e na academia, nos âmbitos regional, nacional e

- 28 -

Universidade Federal do Espírito Santo
Projeto Pedagógico de Curso

Agronomia (CEUNES) - ano 2006



internacional. São exemplos: Instituições de Ensino Públicas e Privadas, Instituto Capixaba de
Pesquisa e Extensão Rural (INCAPER), EMATER, EMBRAPA, EPAMIG, Empresas de
Consultoria, Cooperativas, Associações de Produtores Rurais, Secretarias Municipais de
Agricultura, IDAF, IEMA e outros.

7.3.2 A integração do curso na sociedade

A integração do curso na sociedade se confirma pela ampla participação dos alunos em projetos de
extensão, formalizados na instituição. Destaque para os estágios curricular não obrigatório e
obrigatório, onde se destaca a presença dos alunos nas distintas áreas de atuação profissional.

7.3.3  A Comissão Permanente de Avaliação do Curso

De acordo com as normas vigentes, cada Curso tem uma Comissão Permanente de Avaliação do
Curso, que é encarregada de estabelecer os parametros e ferramentas de avaliação do curso e de
emitira um parecer final baseado nestes dados.

a) Avaliação dos inscritos no vestibular
Esta avaliação já é realizada atualmente para os cursos de graduação da UFES através de um
questionário sócio-econômico dos candidatos ao vestibular elaborado e avaliado posteriormente pela
Comissão Coordenação do Vestibular (CCV) da UFES.

b) Avaliação da Pró-Reitoria de graduação
A Pró-Reitoria de graduação (PROGRAD) avalia todos os discentes através de um questionário
proposto aos ingressantes no ato da matrícula e de um questionário dos alunos finalistas no ato de
solicitação da colação de grau. Com os resultados estatísticos são formulados relatórios com o perfil
dos ingressantes e egressos de cada curso de graduação.

c) Avaliação ENADE
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos procedimentos de avaliação
do Sistema de Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O ENADE verifica o
desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores
ao âmbito específico de sua profissão ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do
conhecimento.

d) Avaliação CPAC
De acordo com RESOLUÇÃO Nº 14/2004 - CONSUNI, A Comissão Própria de Avaliação de
Curso (CPAC) que é presidida pelo coordenador de cada curso de graduação, conforme artigo 6°,
cada Curso de Graduação da UFES deverá ter uma CPAC com a atribuição de promover e efetivar a
avaliação interna do curso, assegurada a participação, sob a forma de representação, dos segmentos
da Comunidade Universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie
a maioria absoluta de um dos segmentos, com atuação autônoma em relação a conselhos e demais
órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior.

- 29 -

Universidade Federal do Espírito Santo
Projeto Pedagógico de Curso

Agronomia (CEUNES) - ano 2006



e) Avaliação das Disciplinas
A avaliação das Disciplinas do curso deverá ser realizada através de um questionário aplicado as
turmas no final de cada Período (anexo).

f) Avaliação ensino-aprendizagem em cada Disciplina
Os procedimentos de avaliação de ensino-aprendizagem adotados pelos docentes são normalizados
pelo Regimento geral da UFES nos seus artigos 104 e 105 e pelas Resoluções nº25/86 e nº56/92.
Deve-se garantir uma diversidade de formas de avaliação que permitem o treinamento amplo dos
discentes e o desenvolvimento de atividades cognitivas adequadas às diferentes áreas do
conhecimento. Os programas das disciplinas devem ser atualizados semestralmente de forma a
garantir processo transparente de avaliação, onde os estudantes terão previamente todas as
informações sobre os procedimentos e critérios de avaliação, o que viabiliza uma preparação plena
do estudante, contribuindo para uma aprendizagem significativa e inviabilizando o uso distorcido da
avaliação como um instrumento de punição. Tomando como base as atividades normalizadas pela
instituição. Neste processo, os docentes procuram avaliar não apenas questões de conteúdo da área,
mas também, habilidades e atitudes profissionais. No caso de habilidades de manipulação, para
aperfeiçoamento da capacidade psicomotora, são priorizadas em várias Disciplinas no uso de
atividades práticas como critério de avaliação, sendo propiciados a simulação de sua atuação
profissional e o estímulo à criatividade e iniciativa dos estudantes na busca de soluções. A condução
de várias formas de avaliação está permeada por estratégias que estimulem a construção de atitude
profissional consistente e ética, estimulando o compromisso com prazos, o trabalho em equipe, a
capacidade de pesquisar, elaborar e formular opinião própria.

7.4 Infra-Estrutura

O curso de Agronomia do CEUNES está previsto para ter a sua primeira turma em Agosto de 2006.
Para a sua correta implantação em período tão curto, é necessário que uma infra-estrutura mínima
tenha que estar disponível, já em agosto de 2006, caso contrário, problemas na sua implantação com
reflexos enormes na qualidade do curso oferecido ocorrerão, comprometendo todo o seu projeto
pedagógico estabelecido.

Salas de aulas confortáveis e em número suficiente para comportar os 50 alunos previstos (25 no
primeiro vestibular) para uma entrada anual devem ser disponibilizadas, equipadas no mínimo com
carteiras, quadro negro e retro-projetor.

Uma biblioteca com local para estudo e contendo a bibliografia básica dos campos de ação
acadêmicos do curso, com acesso via internet aos portais de periódicos da CAPES e de outras
instituições, deve já estar disponibilizada em Agosto de 2006.

Laboratórios para campos de ação acadêmicos específicos de física, química, biologia e informática,
devem estar montados e operantes.

Estamos considerando que os seguintes laboratórios também devam estar montados, na medida que
os campos de ação acadêmicos que os utilizam forem sendo oferecidas:
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- Laboratório de Solos;
- Laboratório de Nutrição Animal;
- Laboratório de Nutrição Vegetal;
- Laboratório de Biotecnologia;
- Laboratório de Meteorologia.

Estes laboratórios deverão estar com os equipamentos básicos necessários e o material de consumo
disponível para as experiências, com bancadas, banquetas/cadeiras e capacidade para 25 alunos por
turma, com equipamentos específicos, quadro branco e retro-projetor.

Salas de professores, com computadores individuais e ligados na intenet devem também estar
disponibilizadas no início do curso. Uma intranet ou mesmo a internet devem ser fortemente
incentivadas para permitir a troca de informações e incentivar formas de ensino não presencial.

Outros requisitos tais como funcionários disponíveis, secretarias, almoxarifados, auditórios,
equipamentos de som e de projeção, entre outros, também devem estar disponíveis para a realização
das atividades previstas neste projeto pedagógico.

Na medida em que as linhas de pesquisas forem sendo ativadas e os programas especiais de
treinamento forem sendo instalados, outros recursos tanto ao nível de pessoal, como de salas e
equipamentos vão se fazer necessários para a sua execução.

8. Atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso

Resolução Nº 1, de 2 de fevereiro de 2006 , de Diretrizes Curriculares (Conteúdos:

Proposta Curricular das Disciplinas

MATEMÁTICA:
- ÁLGEBRA LINEAR I
- CÁLCULO I

FÍSICA:
- FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA

QUÍMICA:
- QUÍMICA ANALÍTICA
- QUÍMICA INSTRUMENTAL
- BIOQUÍMICA

BIOLOGIA:
- BIOLOGIA GERAL
- ANATOMIA E ORGANOGRAFIA VEGETAL
- SISTEMÁTICA VEGETAL
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- ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL

ESTATÍSTICA:
- ESTATÍSTICA BÁSICA

INFORMÁTICA:
- INFORMÁTICA 

EXPRESSÃO GRÁFICA:
- EXPRESSÃO GRÁFICA

AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA:
- METEOROLOGIA AGRÍCOLA

AVALIAÇÃO E PERÍCIA MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO:
- ENTOMOLOGIA APLICADA
- FITOPATOLOGIA APLICADA
- PERÍCIAS AGRONÔMICAS
- PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS
- PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
- MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DE RECURSOS HIDRICOS
- MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL

BIOTECNOLOGIA, FISIOLOGIA VEGETAL E ANIMAL:
- FISIOLOGIA VEGETAL
- ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL
- PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS
- GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA
- MELHORAMENTO DE PLANTAS
- NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL
- NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS

CARTOGRAFIA, GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO:
- TOPOGRAFIA
- GEOMÁTICA

COMUNICAÇÃO, ÉTICA, LEGISLAÇÃO, EXTENSÃO E SOCIOLOGIA RURAL:
- MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL
- METODOLOGIA CIENTÍFICA
- RELAÇÕES INTERPESSOAIS

CONSTRUÇÕES RURAIS:
- CONSTRUÇÕES RURAIS

PAISAGISMO, FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS:
- PAISAGISMO, PARQUES E JARDINS.

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO AGROINDUSTRIAL:

- 32 -

Universidade Federal do Espírito Santo
Projeto Pedagógico de Curso

Agronomia (CEUNES) - ano 2006



- ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA RURAL
- ECONOMIA E GESTÃO DO AGRONEGÓCIO

POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL:
- O AGRÓNOMO NO AGRONEGÓCIO
- RELAÇÕES INTERPESSOAIS

ENERGIA, MÁQUINAS, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E LOGÍSTICA:
- MOTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
- MECAMIZAÇÃO AGRÍCOLA

GENÉTICA DE MELHORAMENTO, MANEJO E PRODUÇÃO FLORESTAL, ZOOTECNIA
E FITOTECNIA:

- CULTURAS ANUAIS
- CULTURAS PARA FINS ENERGÉTICOS
- FORRAGICULTURA 
- FRUTICULTURA TEMPERADA
- FRUTICULTURA TROPICAL
- MANEJO DE PLANTAS DANINHAS
- MELHORAMENTO DE PLANTAS 
- NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS
- OLERICULTURA
- PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS
- PRODUÇÃO DE CAFÉ E PIMENTA
- PRODUÇÃO DE RUMINANTES
- PRODUÇÃO DE NÃO-RUMINANTES
- SILVICULTURA

GESTÃO EMPRESARIAL, MARKETING E AGRONEGÓCIO:
- ECONOMIA E GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
- O AGRÓNOMO NO AGRONEGÓCIO

HIDRÁULICA, HIDROLOGIA, MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, SISTEMAS DE
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM:

- IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
- HIDRÁULICA AGRÍCOLA
- MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DE RECURSOS HÍDRICOS

MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL:
- MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL

MICROBIOLOGIA E FITOSSANIDADE:
- ENTOMOLOGIA BÁSICA
- ENTOMOLOGIA APLICADA
- FITOPATOLOGIA BÁSICA
- FITOPATOLOGIA APLICADA
- MICROBIOLOGIA

SISTEMAS AGRO-INDUSTRIAIS:
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- O AGRÔNOMO NO AGRONEGÓCIO
- TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

SOLOS, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA AGUA, NUTRIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO:
- PEDOLOGIA
- FÍSICA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO
- FERTILIDADE DO SOLO
- MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DE RECURSOS HÍDRICOS
- NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS

TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS:
- ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL
- GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA

TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E PÓS-COLHEITA DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS:

- OLERICULTURA
- FRUTICULTURA TROPICAL
- FRUTICULTURA TEMPERADA
- PRODUÇÃO DE CAFÉ E PIMENTA
- TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

9. Previsão de Carga Horária de Extensão

Os projetos de extensão coordenados por professores do CEUNES/UFES contam com a participação
dos alunos para a difusão das tecnologias, principalmente para agricultura familiar. A participação
dos alunos poderá ser computado dentro das atividades complementares, conforme regulamentação
do CEUNES.

Os estágios extra curriculares com supervisão do coordenador de estágio do curso de agronomia do
CEUNES, também incluso nas atividades complementares que por sua vez totalizam 180 horas.

Os estágios supervisionados 1, 2 e 3, totalizando 270 horas.

- 34 -

Universidade Federal do Espírito Santo
Projeto Pedagógico de Curso

Agronomia (CEUNES) - ano 2006


