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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
A adoção da nomenclatura, a carga horária e o perfil descritivo, deste curso Técnico em
Aquicultura, deu-se de acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNCT) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação profissional Técnica de Nível
Médio. O Catálogo é uma importante referência para a oferta dos cursos técnicos de nível médio
nos diferentes sistemas de ensino Federal, Estadual/Distrital e Municipal do país. O curso Técnico
em Aquicultura na forma subsequente, dividido em módulos, terá duração de três semestres,
atingindo uma carga horária total de 1.000 horas, não sendo obrigatório o estágio curricular.

Quadro 1- Dados de Identificação do Curso
Denominação do Curso: Técnico em Aquicultura na forma Subsequente ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Forma de oferta: Subsequente ao Ensino Médio
Modalidade de oferta: Presencial
Título conferido: Técnico em Aquicultura
Local da oferta: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA
Campus Viana.
Turno de funcionamento: Matutino/ Vespertino/ Noturno
Número de vagas: 40
Carga horária total: 1.000 horas
Tempo mínimo e máximo para integralização: mínimo de 03 semestres máximo de 06
semestres.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
2.1 Justificativa
A aquicultura abrange principalmente os cultivos de peixes (piscicultura); camarões
(carcinicultura); rãs (ranicultura); moluscos (malacocultura) e o cultivo de algas que podem ser
macro ou microalgas. Em 2015, a aquicultura brasileira produziu um total de 574.164 toneladas de
pescado, avaliadas em R$ 4,4 bilhões, sendo a maior parte (69,9%) oriunda da criação de peixes,
seguida pela criação de camarões (20,6%). Segundo o IBGE (2016), que pelo terceiro ano
consecutivo pesquisa e divulga a produção aquícola nacional, todas as 27 unidades da federação e
2.905 municípios brasileiros apresentaram produção da aquicultura.
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O Campus Viana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) integra a Fase III do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em 30 de
dezembro de 2014, através da Portaria MEC nº 1.074. Situada na área que se convencionou
“Baixada Maranhense”, mais especificamente na Região de Campo e Lagos, a cidade de Viana
conta com uma população de 50.257 habitantes e ocupa uma área de 1.162,5 Km2 e IDH 0,619
médio. O munícipio cresce de modo acelerado no setor de produção animal e prestação de serviços
e, por conseguinte, há um aumento no número de oportunidades, que seguramente, refletiram os
resultados da audiência pública que identificou os eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados
no Campus Viana (IFMA,2014).
A Lei nº 11.892/2008 que trata da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia preceitua que um de seus objetivos é colaborar com o desenvolvimento local e regional
por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes, que visem à
consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com
base no mapeamento das potencialidades de cada região (BRASIL, 2008). Nesse sentido, exige se da educação profissional e tecnológica o desafio de renovar-se continuamente para atender de
forma efetiva às necessidades sociais e econômicas nas diferentes regiões do país. As vocações
regionais representam as demandas concretas dos setores produtivos, bem como aquelas vocações
que se apresentam sob a forma de potencialidades para futuras demandas.
No intuito de contemplar a sua missão, visão e os valores institucionais, o IFMA está focado na produção e na difusão do conhecimento científico e tecnológico, por meio do ensino,
pesquisa, extensão e inovação, possibilitando a formação do sujeito histórico que produz, pelo
trabalho, suas condições objetivas de vida individual e em sociedade, portanto, omnilateral e ainda,
o desenvolvimento da região na qual está inserido, oportunizando à comunidade trabalhadora e
escolar, inclusive alunos com necessidades especiais, uma verticalização do ensino a partir de cursos que estejam intimamente agregados à realidade da produção regional, considerando os arranjos
socioprodutivos da Baixada Maranhense onde o Campus Viana está inserido. Neste sentido é importante que o IFMA forme o cidadão trabalhador para além da inserção no mercado de trabalho,
com um entendimento do processo, como um todo, e de sua condição de trabalhador e cidadão,
cônscio de seus direitos e deveres. Uma educação para o mundo do trabalho e para a prática social,
que requer do educando uma atitude ética e política (Projeto Pedagógico Institucional IFMA,
2016).
Percebe-se que o Estado do Maranhão tem acompanhado os avanços tecnológicos pelo
quais o mundo tem passado. Porém, para poder fazer uso das tecnologias disponíveis faz-se
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necessária a qualificação profissional, que é a preparação do cidadão através de uma formação
ampla. Visando atender às necessidades atuais do mundo do trabalho o IFMA-Campus Viana
pretende formar profissionais de nível técnico, altamente qualificados, capazes de desempenhar
funções no mundo do trabalho e de forma empreendedora, buscando proporcionar uma formação
profissional que possibilite um vasto leque de opções aos futuros profissionais.
O Maranhão possui extensas bacias hidrográficas e inúmeros lagos, propícios ao
desenvolvimento da aquicultura interior, assim como 640 km de extensão de zona costeira
potencial ao desenvolvimento da maricultura, além de reunir condições ambientais favoráveis a
essas atividades: regularidade climática, boa disposição solar, temperatura estável das águas e
grandes áreas disponíveis. Entretanto, a falta de mão-de-obra qualificada para o setor de
aquicultura limita seu desenvolvimento.
Na região de Viana, a atividade de piscicultura iniciou-se no ano de 1994 com o
desenvolvimento de um projeto voltado para criação de bagre africano, todavia, não houve sucesso
durante sua execução, assim como no ano de 2002, onde outro projeto com tanques redes foi
iniciado, mas não obteve êxito. O panorama da piscicultura na região vem sendo mudado em
função dos processos de capacitação provenientes de órgãos que atuam diretamente com a
capacitação de produtores.
A criação de associações de piscicultuores favoreceu o desenvolvimento regional da
produção de peixes, passando a apresentar uma grande tendência à produção deste produto. A
região denominada Campos e Lagos encontra-se em processo pós-crescimento inicial, tendo
municípios referência, como Viana, Arari e Matinha, com relações entre seus agentes de maneira
mais organizada, e com desafios iniciais já superados, mas apresentando ainda uma parcela
significativa de piscicultores trabalhando na informalidade, mas buscando melhor organização no
manejo aquícola.
Atualmente é possível destacar dois modelos de negócios na região, sendo um de
subsistência, formado por produtores sem tecnificação, e outro em processo de profissionalização
e/ou profissionalizado, ambos sendo fonte do fornecimento de peixes para o mercado local e
destinados para outras regiões. Nesse aspecto, a profissionalização de técnicos é fundamental para
a manutenção e aprimoramento desse arranjo produtivo local, possibilitando um grande avanço da
Aquicultura na região dos Campos e Lagos, assim como em todo território da Baixada Maranhense.
Desse modo, torna-se fundamental integrar os cursos a serem ofertados com os arranjos
produtivos locais, oportunizando geração de emprego e renda e, consequentemente, diminuindo
as desigualdades sociais (SILVA e TERRA, 2013). Segundo Reis (2008), as potencialidades da
Região dos Lagos, onde Viana encontra-se inserida, estão relacionadas às seguintes atividades:
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pecuária (bovinocultura e bubalinocultura de leite e corte); suinocultura, apicultura e
meliponicultura; piscicultura e pesca artesanal; agricultura (mandioca, arroz, milho); extrativismo
vegetal (babaçu, buriti, carnaúba, bacaba, pequi, junco e bacuri) além de turismo e
comércio prestação de serviços. Sendo assim, o campus Viana se propõe inicialmente a ofertar
cursos que contemplem os eixos tecnológicos de Recursos Naturais, de Informação e
Comunicação e Gestão e Negócios, entre os cursos estão: o curso Técnico em Agricultura, Técnico
em Aquicultura, Técnico em Informática, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em
Administração. Dessa forma, buscamos desenvolver uma educação profissional sintonizada com
as potencialidades da baixada maranhense com foco no desenvolvimento socioeconômico e
sustentável.
Logo, a implantação do Curso Técnico em Aquicultura Subsequente ao Ensino Médio do
IFMA, Campus Viana visa o cumprimento de sua missão institucional que é de “Promover educação profissional científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável.”
2.2 Objetivo geral
O Curso Técnico em Aquicultura na forma Subsequente ao Ensino Médio tem como
objetivo geral a formação do cidadão trabalhador, eticamente responsável, dotado de capacidade
crítica, autonomia intelectual, apto a atuar com competência empreendedora (conhecimentos,
habilidades e valores) na gestão da organização da produção aquícola na preparação científica com
aptidão

para

utilizar

diferentes

tecnologias

relativas

à

aquicultura,

buscando

a

autossustentabilidade dos sistemas aquícolas nos diferentes níveis, permitindo sua atuação
individual ou trabalhos em grupos multidisciplinares, tendo como foco os arranjos produtivos
locais, a agricultura familiar e a sustentabilidade, para o desenvolvimento econômico regional.

2.3 Objetivos específicos


Promover o conhecimento necessário para inserir no campo da pesquisa, do ensino ou de
extensão;



Proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional através do conhecimento científico, tecnológico e cultural, considerando os aspectos humanos, econômicos e sociais;



Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto
no desenvolvimento e na construção da sociedade;
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Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas implicações para
a educação profissional e tecnológica, além de comprometer-se com a formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho;



Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da formação técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber;



Formar profissional apto a promover a responsabilidade social no uso dos recursos naturais, garantindo a produtividade econômica das culturas, sem causar danos expressivos ao
solo, à água e à qualidade dos alimentos, promovendo assim, a segurança alimentar e a
sustentabilidade da aquicultura;



Formar técnicos com habilidades que garantam as competências almejadas pelas empresas, instituições, cooperativas, associações e pelos futuros usuários de seus produtos e/ou serviços;



Formar profissional com perfil criativo, inovador, competente, atualizado e com espírito empreendedor;

3 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO
De acordo com o que estabelece o artigo 19 da Resolução CONSUP/IFMA Nº 14/2014, o
acesso ao Curso Técnico em Aquicultura na forma subsequente ao Ensino Médio do Campus Viana
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão será realizado através de
Processo Seletivo para estudantes portadores do Certificado de Conclusão do Ensino Médio,
emitido por Instituição pública ou privada devidamente legalizada e/ou transferências obedecendo
ao disposto nas normas da Resolução CONSUP/IFMA nº 14/2014.
O ingresso do estudante dar-se-á por meio de processo seletivo a ser divulgado por edital
publicado na imprensa oficial e no sítio da instituição, com indicação dos requisitos, condições e
sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas. O estudante somente poderá
ingressar no curso se apresentar o certificado ou documento equivalente de conclusão do Ensino
Médio, no ato da matrícula, entre outros documentos conforme exigidos em edital.
4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O profissional técnico em aquicultura deterá conhecimentos para adequar as aplicações
técnicas às dimensões ambientais, sociais, tecnológicas e a legislação pertinente, demonstrando a
utilização responsável dos recursos naturais, adotando uma postura crítico-reflexiva e
empreendedora, executando todas as atividades de manejo, controle laboratorial, manipulação de
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equipamentos, monitoramento ambiental, beneficiamento e processamento de pescado com
controle sanitário, apresentando as seguintes competências:
 Realizar projetos de implantação de sistemas de cultivos continentais e marinhos com base
no manejo e na qualidade dos produtos e das águas, de acordo com as realidades locais e
com a aptidão dos ambientes naturais;


Utilizar tecnologias e sistemas de produção e manejo aquícola e de beneficiamento do pescado;



Reconhecer os aspectos biológicos e fisiológicos das principais espécies de cultivo e aplicar os princípios de nutrição e de manejo alimentar das principais espécies cultivadas.



Respeitar as mudanças ambientais, sociais, tecnológicas e a legislação vigente, com capacidade de monitorar tanto a água quanto os ecossistemas da exploração, além de executar
todas as atividades de manejo, processamento do pescado e técnicas de extensão aquícola
e pesqueira;



Analisar e avaliar os aspectos técnicos, econômicos e sociais da cadeia produtiva da aquicultura;



Analisa a viabilidade técnica e econômica de propostas e projetos aquícolas;



Monitorar o uso racional da água para produção de organismos aquáticos de forma qualitativa e quantitativamente;



Aplicar a legislação e as normas ambientais pertinentes à atividade;



Executar atividades de extensão e gestão na cadeia produtiva;



Possuir postura empreendedora que auxilie o desenvolvimento do mercado aquícola;



Monitorar os parâmetros físicos e químicos e correção da água;



Elaborar e interpretar os laudos técnicos referentes às análises físico-químicas;



Demonstrar respeito ao meio ambiente adotando normas de saúde, higiene e segurança no
trabalho, mantendo a integridade ambiental e utilizando equipamento apropriado;



Elaborar projetos de implantação de empreendimentos e atividades aquícolas,
acompanhando desde obras iniciais até o povoamento e sua manutenção;



Opera equipamentos e métodos qualitativos de análise de água utilizada em sistemas de
cultivo;
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Posicionar-se criticamente e eticamente frente às inovações tecnológicas avaliando seu
impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade.

O técnico em Aquicultura deve conhecer e respeitar os princípios éticos que regem a sociedade,
bem como facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento e possuir uma visão humanística
crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na sociedade. Quanto às
possibilidades de atuação profissional, o técnico em Aquicultura poderá atuar dentre outros, em
instituições de pesquisa, extensão e assistência técnica, com profissional autônomo, em
empreendimento próprio, em propriedades rurais e cooperativas e associações.
5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular do Curso Técnico em Aquicultura observa as determinações
legais presentes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação e
considerando a autonomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –
IFMA para a criação de cursos, conforme a Lei n° 11.892/2008. Com a finalidade de adequar os
cursos técnicos oferecidos às novas necessidades e demandas do mundo do trabalho, decorrentes
da rápida evolução tecnológica e atendendo ao que propõe a Reforma do Ensino Profissional,
conduzida pelo MEC e, tendo como base legal a LDB 9394/96, Resolução CNE/CEB nº 3/2008
que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível
Médio, a Resolução CNE/CEB nº 4/2012 que define a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 1/2014 - que atualiza e define novos critérios
para a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Resolução CNE/CEB nº 06/2012que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, através do Parecer CNE/CEB nº 11/2012, Resolução CONSUP/IFMA nº 14/2014 que
aprova as Normas Gerais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Resolução
CONSUP/IFMA nº 86/2011 que aprova a sistemática de avaliação do ensino nos cursos técnicos
do IFMA e a Resolução CONSUP/IFMA nº 042/2016 que aprova a Política de Estágio e Egresso
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão o Campus Viana estruturou
os currículos do Curso Técnico em Aquicultura.
A organização curricular privilegia o estudo contextualizado nas situações concretas de
exercício do profissional que se pretende formar. Assim, as estratégias de aprendizagem deverão
abranger a resolução de problemas e desenvolvimento de projetos significativos para a habilitação
pretendida. O currículo está centrado no desenvolvimento de um cidadão pleno, capaz de articular,
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mobilizar e colocar em ações e valores, conhecimentos e habilidades necessárias para o
desempenho eficiente e eficaz na realização de atividades.
Para o desenvolvimento desse processo, diferentes metodologias devem ser utilizadas
pelos professores sempre partindo do conhecimento prévio dos alunos, especialmente o
desenvolvimento de projetos interdisciplinares coerentemente planejados na perspectiva à
integração do currículo. E ainda, soluções de problemas, pesquisas em variadas fontes (livros,
revistas, filmes, internet), visitas técnicas em empresas locais regionais e participação em eventos
científicos ligados ao curso. O curso também deverá estimular a participação do aluno em projetos
de pesquisa e/ou extensão, bem como em congressos, seminários e workshops, atividades em
equipe, defesa, apresentação de seminários dentre outras estratégias pertinentes ao curso e a
critério do professor. As aulas práticas serão desenvolvidas no próprio campus ou em unidades
educativas de produção parceiras ao Campus Viana do Instituto Federal do Maranhão.
Os métodos e práticas de ensino, utilizados no Curso Técnico em Aquicultura na forma
subsequente ao ensino médio, estarão orientados para a formação de um profissional
comprometido com a transformação da sociedade, com o respeito à cidadania, aos padrões éticos
e ao meio ambiente, para, assim, desenvolver um protagonismo social e crítico, que o desafie a
intervir no processo de produção de cultura e de conhecimento. Além dessas, outras metodologias,
podem também ser adotadas, especialmente as que incentivem a reflexão e a busca de
conhecimento pelo aluno em um exercício permanente e sistemático da relação teoria e prática.
As estratégias de ensino levam em consideração as especificidades da aprendizagem, as
características da turma e do conteúdo a ser ministrado, o perfil do aluno e a aplicabilidade das
bases tecnológicas. Entre as quais, destacam-se ainda:
Exercícios;
Práticas de campo;
Visitas técnicas a empresas e eventos científicos;
Interpretação e discussão de textos técnicos;
Apresentação de vídeos técnicos;
Apresentação de seminários;
Trabalhos de pesquisa;
Trabalhos em equipe;
Produção de relatórios e formulários de sistemas gerenciais;
Execução e apresentação de planos;
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Elaboração de projetos de produção de simulações, usando as tecnologias da informação;
Realização de projeto integrador que desenvolva e articule as competências e habilidades trabalhadas durante o módulo;
 Outras estratégias pertinentes ao curso e a critério do professor.
Necessário se faz o intercâmbio e a comunicação através do planejamento permanente
entre os professores, na adoção de uma prática interdisciplinar de abordagem de metodologias e
conteúdos entres os diversos componentes curriculares do curso. Promover-se-ão ações
integradoras e sistematizadoras das atividades de investigação e produção de novos conhecimentos
desenvolvidos pelas disciplinas, buscando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e
buscando ainda a interdisciplinaridade constante, a fim de promover o ensino de qualidade,
preparando um cidadão pleno tanto para o mundo do trabalho quanto para ingressar no ensino
superior. A organização curricular do curso busca atender a autonomia da Instituição, sem, contudo,
perder a visão de uma formação geral, omnilateral, que dê conta da percepção dos processos sociais
e profissionais do local e do global.
O curso Técnico em Aquicultura na forma subsequente está organizado sob a forma de
módulos, atendendo competências requeridas pelo eixo de Recursos Naturais e terá seus
componentes curriculares divididos em 3 (três) módulos, correspondendo cada 1 (um) semestre a
um módulo, com carga horária de 400h cada, sendo 4 (quatro) horas-aula diárias. A matriz
curricular compreende os componentes curriculares da formação profissional, distribuída em
1.200 horas-aulas, totalizando assim 1.000 horas relógio.
A estrutura modular/semestral do Curso Técnico em Aquicultura subsequente ao ensino médio
contempla:
 Atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade;
 Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade institucional e
os objetivos do Instituto Federal do Maranhão/Campus Viana;
 Estrutura curricular que evidencia as competências gerais da área profissional e específicas de cada habilitação;
 Carga horária semestral de cada módulo (400h), organizada de forma a otimizar o período total para a execução do curso, de acordo com a legislação vigente.
5.1 Matriz Curricular
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM AQUICULTURA
CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

4 horas

80h

Informática Aplicada
Segurança do Trabalho

3 horas
2 horas

60h
40h

Matemática Aplicada

3 horas

60h

Nutrição Animal Básica
Construções e Instalações para a Aquicultura

4 horas
4 horas

80h
80h

20 horas
4 horas
3 horas

400 horas
80h
60h

Aquicultura Especial e Malacocultura

3 horas

60h

Sanidade e Profilaxia
Linguagem e Comunicação

3 horas
3 horas

60h
60h

4 horas
20 horas
3 horas

80h
400 horas
60h

Gestão e Empreendedorismo Rural

2 horas

40h

Tecnologia do Pescado
Carcinicultura

4 horas
4 horas

80h
80h

Licenciamento Ambiental

4 horas

80h

Extensão Rural

3 horas

60h

20 horas

400 horas

COMPONENTES CURRICULARES

MÓDULO II

MÓDULO I

Biologia de Organismos Aquáticos

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO
Piscicultura
Metodologia da Pesquisa

MÓDULO III

Limnologia e Qualidade de Água para Aquicultura
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO
Cultivo de Peixes Ornamentais

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO
Carga horária total do Curso em hora-aula (50 minutos)
Carga horária total do Curso em hora/relógio (60 minutos)

1200
1000

Obs.: A hora-aula possui 50 minutos.
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5.2 Ementário

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Conhecer os aspectos gerais de morfologia, fisiologia, ecologia, filogenia, além de
generalidades sobre a importância sócioeconômica, principalmente dos crustáceos,
moluscos, peixes e mamíferos aquáticos, compreendendo os princípios básicos do
desenvolvimento e manejo de organismos aquáticos;
2. Reconhecer e diferenciar os ecossistemas: marinhos, estuarinos e dulcícolas, quanto
aos aspectos filogenéticos, taxonômicos e ecológicos dos principais grupos de seres
vivos aquáticos;
3. Relacionar conceitos básicos de ecologia de populações às dinâmicas dos ecossistemas;
4. Aplicar os conhecimentos de ecologia e sustentabilidade na estruturação de atividades
econômicas de base aquícola, assim como na resolução de problemas pertinentes a
esta área.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Introdução a Biologia Aquática 1.1. Níveis de organização em ecologia 1.2 Conceitos
básicos de ecologia de populações 2. Ecossistemas aquáticos 2.1. Conceitos básicos em
ecologia de ambientes oceânicos, estuarinos e dulcícola 2.2. Ação dos fatores bióticos e
abióticos na composição das comunidades. 2.3 Ciclos biogeoquímicos 3. Ambientes
aquáticos 3.1 Interações tróficas 3.2. Hábitos alimentares 3.3. Dieta das espécies 3.4
Influência no processo de crescimento e ganhos de massa viva 3.5. Fluxo de energia e ciclo
da matéria no ecossistema 3.6. Produtividade dos ecossistemas 3.7. Divisão e distribuição
dos organismos aquáticos 4. Organismos aquáticos 4.1. Zooplâncton 4.2 Fitoplâncton 4.3
Organismos bentônicos 4.4 Algas 4.5 Invertebrados aquáticos: foco em Crustáceos e
Moluscos 4.5. Cordados aquáticos com foco em peixes, anfíbios e mamíferos. 5. Técnicas
de amostragem biológica 6. Métodos de estudo da dinâmica de maturação sexual e de
estimação da maturidade por tamanho e idade, bem como os principais métodos de
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estimação da fecundidade 7. Caracterização populacional e biometria de animais aquáticos,
8. Movimento e distribuição populacional 9. Recrutamento e seletividade. 10.
Sustentabilidade no desenvolvimento de atividades aquícolas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos
a ecossistemas. Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.
2. ESTEVES. F. A. Fundamentos de limnologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciencia. 1998.
3. FRANCESCHINI, I, M. et al. Algas - Uma abordagem filogenética, taxonômica e
ecológica. Porto alegre: Artemed. 2010.
4. PEREIRA, Renato Crespo (Org.). Biologia Marinha. 2ª. Ed. – Rio de Janeiro :
Interciência, 2009.
5. POUGH, et al. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: Ateneu, 2008.
6. VAZZOLER, A.E.A.M. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática.
Maringá: EDUEM; São Paulo: SBI, 1996, 169 p.
7. SANTOS, E.P. Dinâmica de Populações Aplicada à Pesca e Piscicultura. São Paulo:
Hucitec/Edusp. 1978
8. STORER/USINGER/STEBBING/NUBAKKEN. Zoologia Geral. 6ª ed. Companhia
Editorial Nacional, 2000. 816 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FONTELES FILHO, A.A. Recursos Pesqueiros - Biologia e Dinâmica Populacional.
Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará. 1981. 196 p.
2. MARR, J. C. Biologia Pesqueira Marinha. FAO. Valparaíso, 1952. 143 n
3. OGAWA, M.; KOIKE, J. Manual de Pesca. Fortaleza/CE: Ed. Associação dos
Engenheiros de Pesca 1987. 799 p.
4. OLIVEIRA, E.C. Introdução à Biologia Vegetal. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 1996. 224 p.
5. PAIVA, M.P. Recursos pesqueiros estuarinos e marinhos do Brasil. Fortaleza: Ed.
UFC. 1997. 286 p.
6. SPARRE, P.; VENEMA, S.C. Avaliação de mananciais pesqueiros. FAO. 1997.
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7. RVIERS, B. Biologia e Filogenia das algas. Porto Alegre: Artemed. 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1. Analisar e compreender os dispositivos de hardware;
2. Conhecer e compreender os sistemas operacionais e seus aplicativos, o conceito de Internet,
conhecer as formas básicas de acesso e navegação e os serviços por ela ofertados.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Aplicações da Informática na Aquicultura. 2. Conceitos básicos de hardware e software. 3.
Conceitos gerais do Sistema Operacional Windows. 4. Processador de Textos. 5. Planilhas eletrônicas. 6. Programa de apresentação. 7. Serviços de e-mail. 8. Internet na aquicultura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CAPRON, H. D. Introdução à Informática. Rio de Janeiro: Pearson, 2004.
2. RODOLFO, B. Informática básica aplicada às ciências agrárias. Londrina: Eduel, 2013.
3. VELLOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos. São Paulo: Elsevier, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BRITO, MÍRIAN CRISTIANE ALVES BRITO. Informática aplicada. Inhumas: IFG;
Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2012.
2. MOKARZEL, F, SOMA. N. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Campus,
2008.
3. SILBERSCHARTZ, A. Fundamentos de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: LTC,
2010.
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COMPONENTE CURRICULAR: SEGURANÇA DO TRABALHO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS

1. Conhecer e aplicar conhecimentos técnicos de segurança do trabalho na aquicultura;
2. Aplicar medidas imediatas durante situações de emergência a bordo de embarcações
pesqueiras, como combate a incêndios, aplicando os métodos adequados às instalações
aquícolas;
3. Conhecer e executar procedimentos de salvatagem durante operações de pesca;
4. Conhecer e aplicar conhecimentos de primeiros socorros a um acidentado durante as
operações de pesca.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Introdução a Segurança do trabalho: Introdução; A Evolução da Segurança do
Trabalho; Aspectos econômicos, políticos e sociais; Conceito de Segurança do Trabalho. 2.
Acidente de Trabalho: Conceito de Acidente; Acidentes na Aquicultura; Classificação dos
Acidentes; Causas do Acidente; Consequências do Acidente; Agente do acidente e fonte da
lesão; Lesão com e sem afastamento. 3. Doença ocupacional e natureza do trabalho:
Doença ocupacional e natureza do trabalho; Natureza do trabalho e atividade; Natureza da
lesão e observações; Localização da lesão e exemplos; Fonte da lesão e exemplos
/Classificação da lesão e tipos; Custo da lesão e agente do trabalho. 4. Comissão Interna
de Prevenção de Acidente – CIPA: Riscos Ambientais; Riscos Ergonômicos; Discrição e
Medidas Preventivas/Corretivas; Gráfico de Acidentes do Trabalho. 5. Inspeção de
Segurança e Investigação de Acidentes; 6. Proteção de Máquinas Equipamentos; 7.
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); 8.
Proteção Contra Incêndio; 9. Higiene do Trabalho e Primeiros Socorros. 10. NR-31 –
Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária
silvicultura, exploração florestal e aquicultura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GONÇALVES, E.A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Edit. LTR 2000.
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2. JORGE NETO, F.F.; CAVALCANTE, J.Q.P. Manuais de Legislação, Segurança e
Medicina Do Trabalho. Edit. Atlas, 47ª Edição.
3. MONTEIRO, A.L.; BERTAGNI. Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais,
Edit. Saraiva, 2ª ed. Atualizada.
4. GASPARI, A. APOSTILA PRODA SAÚDE SEGTRABALHO CAMPOS, Armando
Augusto Martins. CIPA uma Nova Abordagem.
5. FILHO, A. N. B.Seguranca do Trabalho na Agropecuaria e na Agroindustria, Edit.Atlas1ª ed. 2016
6. BRASIL. Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP. Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca da Presidência da República. Acessado em 17 de abril de 2018. Disponível em:http://www.ebah.com.br/content/ABAAABbIMAI/saude-seguranca-pescador.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Site do FENATEST – Federação Nacional Dos Técnicos De Segurança Do Trabalho.
2. Site do FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo De Segurança e
Medicina do trabalho.
3. Site do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – Site do Ministério do Trabalho
e Emprego. NRs, CAs, portarias, FAT, FGTS.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA APLICADA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1. Interpretar informações e operar com números naturais, inteiros, racionais e reais, para
tomar decisões e enfrentar situações-problema;
2. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas e
interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas;
3. Utilizar conhecimentos de probabilidade como recurso para a construção de
argumentação e resolução de situação-problema;
4. Compreender os conceitos dos conteúdos de Matemática Aplicada, relacionando-os às
práticas agrícolas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Revisão de Matemática Básica: Operações Aritméticas; Porcentagem; Funções; Gráficos; Noções de Probabilidade. Noções de estatística. Sistemas de Equação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CESAR, B.; MORGADO, A. C. de O. Matemática Básica. Campus, São Paulo, 2009.
2. GENTIL, N.; GRECO, S. E. Matemática para o Ensino Médio. Ática, São Paulo, 2002.
3. GIOVANNI, J.R; BONJORNO. J.R; JUNIOR, J.R.G. Matemática Fundamental. FTD,
São Paulo, 2002.
4. BERENSON, M.L.; LEVINE, D.M.; STEPHAN, D. Estatística – Teoria e Aplicações.
5. ed. LTC. 2008.
5. LARSON, R.; FABER, B. Estatística Aplicada.4. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. COSTA NETO, P. L. Estatística. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
2. FREUND, J. E. Estatística Aplicada. 11. ed. Bookman. 2006.
3. RIBEIRO, J. Matemática Ciência e Linguagem 1. Scipione, São Paulo, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: NUTRIÇÃO ANIMAL BÁSICA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Compreender os processos digestivos dos nutrientes nos animais,
2. Conhecer os alimentos utilizados na alimentação e sua qualidade nutricional,
3. Formular uma ração para diferentes espécies de animais de produção, avaliando e diferenciando o metabolismo digestivo dos nutrientes (proteína, energia, minerais, vitaminas
e água) em animais ruminantes e monogástricos;
4. Conhecer os principais alimentos utilizados na alimentação de animais de produção, suas
restrições em cada espécie e fazer a formulação de rações para diferentes espécies
animais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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1. Nutrientes e Exigências Nutricionais para monogástricos; 2. Alimentos utilizados na elaboração de Rações; 3. Aditivos em Rações; 4. Formulações de Rações; 5. Processamento
da Ração.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
.

1. ANDRIGUETTO, J. et al. NUTRIÇÃO ANIMAL.Vol 1 e 2, 1998.
2. Logato, Priscila Vieira. Nutrição e alimentação de peixes de agua doce. Lavras:
UFLA/FAEPA, 2002. p, 61.
3.

Logato, Priscila Vieira. Anatomia funcional e fisiologia dos peixes de água doce. Lavras,
UFLA/FAEPA, 2001. p, 70.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Baldisserotto, Bernardo. Fisiologia de peixes aplicada a piscicultura. Santa Maria,
UFSM, 2001. P, 210
2. LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 2.ed. São
Paulo : Ed. Sarvier, 1995.
3. PEIXOTO, Renato Rodrigues. Nutrição e alimentação animal. Pelotas: UFPel, 1988. 147
p.

COMPONENTE CURRICULAR: CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES PARA A AQUICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Conhecer a caracterização topográfica;
2. Conhecer os diferentes os tipos de instalações aquícolas;
3. Identificar os materiais para construção de viveiros, estabelecendo a relação entre os tipos
de viveiros e as espécies a serem cultivadas.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Seleção de áreas: topografia, qualidade do solo e suprimento de água. 2. Conhecimentos
sobre as diversas instalações para aquicultura. 3. Estudos das especificações técnicas dos
materiais de construção. 4. Projeto de instalações aquícolas. 5. Orçamentos. 6. Lay-out de
estações de criação. 7. Noções sobre construção de pequenas barragens, viveiros, diques e
tanques. 8. Noções de hidráulica: vazões, canais e tubulações de obras aquícolas. 9.
Conhecimentos sobre solos, hidráulica. 10. Balanço Hídrico, demanda de água. 11.
Procedimentos para elaboração de projetos técnicos ambiental em Aquicultura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. COMASTRI,
J.A.
Universitária,1973.408p.

Topografia

(Planimetria).

Viçosa,

Imprensa

2. PIEDADE, G.C.R.; GARCIA, G.J. Topografia. Botucatu, Faculdade de Ciências
Agrônomas, 1976.198p.
3. SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Práticas de
Controle e Erosão. Instrução para uso das tabelas do espaçamento.Instrução Prática –
SCR n 134. Campinas, CATI,1973.19p.
4. CARDÃO, C. Topografia. Belo Horizonte, Ed. Engenharia e Arquitetura, 1970.509p.
5. MILLAR, A. A. Drenagem de terras Agrícolas. Rio de Janeiro.Mcgraw- Hill, 1978.
276p.
6. BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. 3ª Edição. São Paulo:
Ícone, 1990,355p.
7. CARVALHO, Jacinto de Assunção. Dimensionamento de pequenas barragens para irrigação. Lavras/MG: Editora UFLA. 2008.
8. COMASTRI, José Aníbal. Topografia, Planimetria – UFV – Imprensa Universitária.
9. COSTA, Aluízio Alves da. Topografia. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010. 144
p.
10. LOPES, José Demerval Saraiva e LIMA, Francisca Zenaide de. Pequenas barragens de
terra. 234p. Série construções rurais, Manual Nº 429. Universidade Federal de Viçosa /
Centro de Produções Técnicas. Viçosa MG. 2003.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ESPARTEL, Lelis. Caderneta de Campo. 2ª Edição Globo. ESPARTEL, Lelis. Curso de
Topografia
2. PÁDUA, H. B. de. O solo na aquicultura. Composição e gradiente das partículas do solo.
Métodos práticos de identificação, 8p., 2003.
3. FAO, PROVECTO “AQULA”, Manual Sobre o Manejo de Reservatórios para a Produção de Peixes. Brasília, 1988.
4. OLIVEIRA, M.A. Engenharia para Aquicultura. Vol 1, 1ª Ed., Fortaleza, 2005.
5. PROENÇA, C.E.M.; BITTENCOURT. P.R. L. Manual de Piscicultura Tropical, Brasília: IBAMA, 1994. 193 p.
6. MOURA, J.H.. Construção de viveiros e demanda d’água em piscicultura. In: Manual
de Piscicultura Continental: DNOCS, Pentecoste. 2010.
7. BARD, J, et all. Manual de Piscicultura para a América e a África Tropicais. França,
1974.

COMPONENTE CURRICULAR: PISCICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Desenvolver a capacidade de análise Analisar a realidade crítica e o cenário da
piscicultura mundial, brasileira e regional a fim de realizar uma piscicultura sustentável;
2. Confrontar as diversas técnicas de produção peixes, ajustando cada condição a seus
limites, metas alternativas;
3. Conhecer as principais espécies de peixes ornamentais;
4. Conhecer a legislação ambiental que regualmenta e exploração de peixes ornamentias
no Brasil.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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1. Introdução à piscicultura: histórico e cenários (nacional e regional). 2. Definições de
desenvolvimento sustentável e suas aplicações 3. Determinação de espécies cultiváveis:
avaliação da viabilidade econômica e a potencialidade biológica das espécies 4.
Preparação de viveiro escavado: fertilização e calagem. 5. Manejo no cultivo de peixes
em tanques escavados. - Povoamento dos viveiros (densidade e aclimatação); Manutenção da qualidade da água: parâmetros físico-químicos; - Manejo de peixes
durante o cultivo: biometria e repicamento; - Arraçoamento - Despesca e manejo pósdespesca. 6. Cultivo de peixes em tanques-rede: definições, características, vantagens e
desvantagens. 7. Capacidade de suporte: limite de instalação de tanques-rede. 8.
Determinação de espécies cultiváveis: avaliação da viabilidade econômica, ambiental e a
potencialidade biológica das espécies para cultivo em tanques rede. 9. Manejo no cultivo
de peixes em tanques-rede. - Povoamento dos tanques (densidade e aclimatação); - Manejo
de peixes durante o cultivo: biometria; - Arraçoamento - Despesca e manejo pós-despesca.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. Espécies nativas para piscicultura no Brasil.
Editora UFSM, 2005.
2. ONO. E. A; KUBITZA, F. Cultivo de peixes em tanques-rede. 3° Edição. 2003; 128p.
3. OSTRENSKY, A.; BOEGER, W. Piscicultura fundamentos e técnicas de manejo.
AGROPECUÁRIA. Guaíba, 1998. 211p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALBANEZ, J. R.; ALBANEZ, A. C. M. P. Legislação ambiental aplicada à
piscicultura. Lavras: UFLA/FAEPE. 2000.
2. BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. Santa Maria: Ed.
UFSM, 2002.
3. Código de conduta para desenvolvimento sustentável e responsável da piscicultura
brasileira. Versão preliminar. Brasília: SECRETARIA ESPECIAL DE
AQUICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SEAP, 2004.
Disponível em: <http://200.198.202.145/seap/conduta/pdf/ccPiscicultura.pdf>. Acesso
em: 19 jan. 2007.
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4. DIEGUES, A. C. Para uma Aquicultura sustentável do Brasil. São Paulo: NUPAUB
– Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras –
USP, 2006.
5. KOIKE, J. Aeração, agitação e circulação de água em Aquicultura. Imprensa
Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 61p.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1. Identificar marcas estilísticas caracterizadoras da linguagem técnica, científica e/ou
acadêmica;
2. Reconhecer traços configuradores de gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos
(especialmente do resumo, da resenha, do relatório e do artigo científico);
3. Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de apreensão,
produção e expressão do conhecimento;
4. Utilizar as normas científicas para apresentar trabalhos e textos científicos, compreendendo
o exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do
conhecimento.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Conceitos de metodologia científica; 2. Tipos de conhecimento - popular, científico,
filosófico e teológico; 3. Tipos de pesquisa – documental, de campo, experimental e
bibliográfica; 4. Leitura e interpretação de texto; 5. Resumos, Resenhas e Relatórios; 6. Coleta
de dados - questionário, entrevista e formulário; 7. Normas da ABNT; 8. Etapas de um Projeto
de Pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010.
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2. MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia cientifica na era da informática. São
Paulo: Saraiva 2007. Número de Chamada: 001.42 M435m.
3. OLIVEIRA Netto, Alvim Antonio de. Metodologia da pesquisa científica: guia prático
para apresentação de trabalhos acadêmicos. 2ª ed Florianópolis: visual books, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BEUREN, Ilse Maria (org.) Como elaborar trabalhos monográficos em
contabilidade: teoria e prática. Colaboradores.
2. LONGARAY, André Andrade, RAUPP, Marco Aurélio batista de Sousa, COLAUTO,
Romualdo Douglas, PORTON, Rosimere, Alves de Bona de. 3a ed 5. Reimpr. São Paulo:
Atlas, 2010. RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas 3ª Ed
São Paulo: Atlas, 2008.
3. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez,
2007.

COMPONENTE CURRICULAR: AQUICULTURA ESPECIAL E MALACOCULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1. Conhecer as tecnologias de cultivo das espécies de interesse para Aquicultura.
2. Reconhecer e selecionar as principais espécies destinadas ao cultivo comercial,
identificando áreas propícias para o cultivo;
3. Conhecer métodos e técnicas de obtenção de sementes;
4. Conhecer e sugerir tipos de infraestruturas para criação de moluscos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Status da algocultura mundial; 2. Aspectos que influem nos processos de cultivo; 3.
Principais espécies de macroalgas cultivadas no Brasil; 4. Seleção de áreas potenciais para
implantação de cultivo de macroalgas; 6. Aplicabilidade e Beneficiamento das macroalgas; 7.
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Manejo do cultivo: instalação, manutenção e colheita; 8. Ranicultura: Status da Ranicultura no
Brasil; 9. Técnicas de Reprodução e engorda de rãs; 10. Aspectos nutricionais e manejo
alimentar; 11. Instalações de ranários e beneficiamento; 12. Comercialização e aspectos
econômicos da ranicultura; 13. Cultivo de Quelônios; 14. Cultivo de jacarés; 15. Novas
tecnologias e equipamentos utilizados na aquicultura. 16. Conceito de Malacocultura. 17.
Moluscos comestíveis no Brasil; 18. Características gerais dos moluscos; 19. O cultivo de
moluscos no mundo e no Brasil: Histórico e situação atual; 20. Problema e cuidados na
implantação de cultivo de moluscos; 21. Legislação para implantação de cultivo de moluscos
no Brasil; 22. Sistema e estrutura de cultivo; 23. Sistema de obtenção de semente: Extrativismo
X Cultivo; 24. Processo de maturação, reprodução, larvicultura: 25. E sua importância para
produção de moluscos; 26. Cultivo de ostras, sururu, mexilhão, vieira e moluscos de areia:
Espécies, técnicas, vantagens e problemas; Sanidade e depuração de moluscos; Despesca,
beneficiamento e comercialização de moluscos no Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AGOSTINHO C.; LIMA, S.L., 1988. Criação de rãs. 2ª ed. Editora Globo. São Paulo.
187p.
2. BORGHETTI, J.R & SOTO, D. Aquicultura no Brasil: o desafio é crescer. Brasília.
FAO, 2008. p. 276.
3. CYRINO, J.E.P. Aquaciência 2004 - Tópicos especiais em biologia aquática e
aquicultura. Jaboticabal. Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia, 2006. p. 293.
4. LIMA, S.L., CRUZ, T.A. E MOURA, O.M. 1999. Ranicultura: análise da cadeia
produtiva. Viçosa. Editora Folha de Viçosa. 172p.
5. LITTLEPAGE, J. Cultivo de macroalgas. Florianópolis. Ed. Agnus, 2003. p.32.
6. MOREIRA, H.L.M, VARGAS, L. RIBEIRO, R.P e ZIMMERANN, S. Fundamentos
da Moderna aquicultura. Canoas. Ed. ULBRA, 2001. p. 199
7. REVISTA PANORAMA DA AQUICULTURA, 2009. Vacina na aquicultura. Rio de
Janeiro. Ed. 115.
8. SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, Manual de Ranicultura.
Publicações SNA. 61p.
9.

CASTELO,J.P. (Org.).Sistemas de cultivos aquícolas costeiros no Brasil: recursos,
tecnologias e aspectos ambientais e socioeconômicos. MUSEU NACIONAL 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

26

1. A Ranicultura: Análise da cadeira produtiva. Vídeo. CPT Vídeocursos. Viçosa – MG.
2. Revista Panorama da aquicultura;
3. GALLANTE, E.R., PESSANHA, P. VASCONCELOS, F., MELLO, S.C.R.P.,
VEIGA, R.C. 1995. Como criar rãs. 1ª ed. SEBRAE, RJ
4. DORE, I; VAN, N.R. Shellfish: A Guide to Oysters, Mussels Scallops,
Clams.
1991
.
5. FERREIRA, J.F. et al. Coletores de sementes de mexilhão- opção do mitilicultor
catarinense para retomar o crescimento da produção. Panorama da Aquicultura, v.
jul/ag, p. 43-48, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: SANIDADE E PROFILAXIA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1. Conhecer e definir métodos de prevenção e tratamento utilizando o manejo profilático;
2. Identificar alterações no comportamento e saúde dos animais;
3. Diagnósticar os fatores ambientais que provocam enfermidades nos animais;
4. Identificar os tipos de doenças e os agentes causadores das principais enfermidades que
acometem os organismos aquáticos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Introdução à Sanidade e Profilaxia Animal. 2. Influência dos fatores abióticos e bióticos nas
respostas hematológicas. 3. Influências que comprometem a saúde de peixes tropicais. Relação
da nutrição com a saúde de organismos aquáticos, doenças causadas por vírus, bactérias e outros
grupos de parasitas. 4. Técnicas de prevenção e tratamento. 5. Organismos saudáveis, estresse.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. PAVANELLI, G, C.; EIRAS, J. C.; TAKEMOTO, R. M.; Doenças de peixes, profilaxia,
diagnóstico e tratamento. Maringá: Eduem, 2002.
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2. TAVARES-DIAS, M. Manejo e sanidade de peixes de cultivo. Macapá: Embrapa , 2009.
CECCARELLI, P. S. Principais enfermidades de peixes tropicais e respectivos controles.
Lavras: UFLA/FAEPA, 2002.

3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BALDISSEROTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. Santa Maria: UFSM,
2009.
2. CECCARELLI, P. S.; SENHORINI, J.A.; VOLPATO, G. L. Dicas de piscicultura:
perguntas e respostas. Botucatu: Santa Gráfica Editora,2000.
3. HALVER, J. E. HARDY, R. W. Fish nutrition. San Diego: Academy press, 2002.
4. National Research Council. Nutrient Requeriments of Fish. Washington. National Academy
press, 2011.
5. ZIMERMANN, S.; RIBEIRO, R. P.; VARGAS, L.; MOREIRA, H. L. M. Fundamentos da
moderna aquicultura. Canoas: Ulbra, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1. Compreender o funcionamento da língua e os diferentes tipos de linguagem;
2. Interpretar textos de acordo com os princípios de textualidade;
3. Conhecer a diversidade de gêneros técnicos-científicos, analisando suas estruturas, formas
e funcionalidade.
4.

Construir textos a partir da especificidade de cada gênero textual.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Noções de língua e linguagem; 2. Variedades linguísticas; 3. Noções de textos; leitura de
textos verbais e não verbais; 4. Fatores de textualidade, tais como coesão, coerência e
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intertextualidade; 5. Noções de gênero, tipo textual e domínio discursivo; 6. Gêneros técnicoscientíficos, tais como: ata, relatórios, currículos, cartas, ofício, etc.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BELTRÃO, Odacir & BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & comunicação
– Oficial, empresarial, particular. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 1998.
2. FÁVERO, Leonor Lopes & KOCH, Ingedore G.Vilaça. Linguística Textual: uma
introdução. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
3. KOCH, Ingedore G.V. & L.C. TRAVAGLIA. Texto e coerência. 8. ed. São Paulo: Cortez,
2002.
4. MARCUSCHI, Luiz. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola Editorial, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SAVIOLI, F. P. e FIORIN, J. L. Para entender o texto. 16. ed. São Paulo: Ática, 2001.
2.

FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1992.

COMPONENTE CURRICULAR: LIMNOLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA PARA AQUICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Compreender Limnologia seu desenvolvimento histórico, reconhecendo os distintos
processos metabólicos de um ecossistema aquático;
2. Avaliar os principais parâmetros físicos e químicos que afetam a estrutura e dinâmica
dos ecossistemas aquáticos;
3. Conhecer as principais características físicas e químicas da molécula de água de interesse
limnológico.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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1. Introdução (aspectos gerais); 2. Importância da água na aquicultura e uso da água na
aquicultura; 3. Parâmetros de qualidade da água para a aquicultura; poluentes da água;
indicadores da qualidade das fontes de água para aquicultura; 4. Correção da qualidade da
água; 5. Limnologia física (propriedades físicas da água); 6. Limnologia química
(propriedades químicas da água); 7. Limnologia biológica (aspetos biológicos - micro e
macroorganismos) – bactéria e plâncton.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CASTAGNOLLI, N., CYRINO, J. E. P. Piscicultura nos trópicos. São Paulo: Manole,
1986. 152 p.
2. CSERINE, E. K. Manual prático de análise físicas, químicas e biológicas de água.
Ed. Ministério da Agricultura/ DNOCS/AGROBER. Fortaleza, 1990. 107 p.
3. FILHO, A. R. T. Piscicultura ao alcance de todos. São Paulo: Nobel, 1991. 212p.
4. FURTADO, J. F. Piscicultura: uma alternativa rentável. Guaíba: Agropecuária, 1995.
180 p.
5. KUBITZA, F. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões. Jundiaí: Degaspari,
2003. 229 p.
6. OSTRENSKY, A, BOEGER, W. Piscicultura fundamentos e técnicas de manejo.
Guaíba: Agropecuária, 1998. 211p.
7. PROENÇA, C. E. M; BITTENCOURT, P. R. L. Manual de piscicultura tropical.
Brasília: IBAMA, 1994. 195 p.
8. RASGUIDO, J. E. A; LOPES, J. D. S. Criação de peixes. 1. ed. Viçosa: CPT, 2004.186 p.
(Série aquicultura).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ESTEVES, F.A.Fundamentos de limnologia. 2ª edição. Interciência, Rio de Janeiro: 1998.

COMPONENTE CURRICULAR: CULTIVO DE PEIXES ORNAMENTAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS
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1. Conhecer as principais espécies de peixes ornamentais e suas características;
2. Realizar manejo nutricional e reprodutivo;
3. Conhecer a legislação ambiental que regualmenta e exploração de peixes ornamentias
no Brasil, visando sua comercialização e manejo sustentável.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Histórico e status do cultivo de peixes ornamentais no Brasil e no mundo, enfocando o
desenvolvimento e o fomento da aquariologia marinha e duciaquicola em caráter científico
e profissional. 2. Aspectos sobre as principais espécies cultivadas, nativas e exóticas, bem
como peculiaridades da anatomia, fisiologia, comportamento, enfermidades e profilaxias.
3. Manejo nutricional e reprodutivo. 4. Qualidade da água em aquários domésticos, públicos
e sistemas extensivos e superintensivos. 5. Elaboração de projetos, legislação, preservação
ambiental e comercialização de peixes ornamentais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GOMES, S. O Aquário marinho e as rochas vivas. 3ª edição, Tropicus Ed. 2007. 256p.
2. BAENSCH H.A., RIEHL R. Aquarium Atlas volume 2., ed. Microcosm LTD.
3. AXELROD’S. Atlas de peixes ornamentais de aquário. Ed. TFH. 2001.
4. SCHMIDT, J. Aqua Guide Aquarium Plants. Interpet Publish Ed. 2000. 79p.
5. VIEIRA, M.I. O Aquário Moderno – Peixes Tropicais. Prol Ed. São Paulo. 1998. 152p.
6. SILVA, M.M. Aquário Marinho, 1ª edição ed. Pró - Aquarismo. 1988. 24p.
7. SILVA, M.M. Criação prática de Bandeira e Disco, ed. Pró - Aquarismo 1ª edição
1991. 28p.
8. SILVA, M.M. Criação de Carpas, 1ª edição ed. Pró - Aquarismo. 1991. 24p.
9. SILVA, M.M. Beijador e Tricogaster 1ª edição ed. Pró - Aquarismo 1995. 18.
10.

14. BOTELHO, G., ABREU, A. B. Doenças e tratamentos de peixes ornamentais, ed.
Nobel, 1987. 128p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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1. INSTITUTO DE PESCA, 2004. Instituto de Pesca estuda peixes ornamentais. São
Paulo. http://www.pesca.sp.gov.br
2. JEFFREY E.H., 2006. Freshwater Ornamental Fish Commonly Cultured in Florida,
Universidade da Flórida, U.S.A.
3. SCIULLE, E. Peixes de aquário de água doce-guia prático. Editora Livraria Nobel AS.
1999. 89p.
4. BOTELHO, G. Síntese da História de Aquariofilia. Editora: Interciência São Paulo, 2001.
45p.

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO E EMPREENDEDORISMO RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS
OBJETIVOS

1. Compreender as formas de Empreendedorismo;
2. Conhecer o histórico e experiências do Cooperativismo e Associativismo;
3. Conhecer os fundamentos da Administração Rural, suas características, tipos e habilidades
do empreendedor, com foco na gestão empreendedora, liderança e motivação.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Conceito de Empreendedorismo e Empreendedor. 2. Empreendedorismo social. 3.
Características, tipos e habilidades do empreendedor. 4. Gestão empreendedora, liderança e
motivação. 5. Administração Rural; 6. Economia Rural; 7. Associativismo e Cooperativismo;
8. 9. Plano de negócios. 10. Plano de marketing.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo – Dando asas ao espírito empreendedor. Saraiva, São Paulo, 2009.
2. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a TGA. Atlas, São Paulo, 2005.
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3. GAWLAK, A. Cooperativismo: primeiras lições. Brasilia: Sescoop, 2004.
4. JUCIOS, M. J. SCHELENDER, W. E. Introdução à administração. São Paulo:
ATLAS, 1990.
5. KUBITZA, F. et al. Controle Financeiro na aquicultura. Jundiaí: F. KUBITZA, 2004.
6. KUBITZA, F. et al. Planejamento da produção de peixes. Jundiaí: F. KUBITZA,
2004.
7. RAMAL, S. A. Como transformar seu talento em um negócio de suscesso: gestão
de negócio para pequenos empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
8. SPERRY, S.; MERCORIET, J. Associação de pequenos produtores rurais. Planaltina:
Embrapa Cerrados: 2003. 130 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MARTINS, S. P. Cooperativas de trabalho. São Paulo: Atlas, 2002. OLIVEIRA, D. P. R.
Manual de gestão das cooperativas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA DO PESCADO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Aplicar os fundamentos da tecnologia de alimentos no manuseio, armazenamento e
conservação do pescado;
2. Adquirir os subsídios metodológicos para a realização análises físico-químicas e
microbiológicas do pescado;
3. Compreender os procedimentos teórico-práticos sobre a elaboração de produtos
derivados da pesca;
4. Aplicar conceitos de controle de qualidade na indústria de pesca e beneficiamento do
pescado.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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1. Introdução ao estudo do pescado 1.1. Definição de pescado. 1.4. Produção e
comercialização de pescado no Brasil e no mundo: dados estatísticos 2. Reconhecimento
das características do pescado 2.1. Avaliação do estado de frescor do pescado 2.2. Anatomia
e composição química do pescado 3. Microbiologia do pescado 3.1. Microrganismos na
higiene e tecnologia do pescado 3.2. Intoxicação e infecção alimentar pelo pescado 4.
Manuseio do pescado a bordo 4.1. Higiene do barco 4.2. Cuidados com o pescado a bordo:
peixes; camarões e lagostas; lulas 4.3. Emprego de gelo 4.4. Conservação do pescado por
ação do frio 5. Deterioração do pescado 5.1. Transformações e ocorrências post mortem 5.2.
Alterações físicas e químicas no processamento 6. Processamento do pescado 6.1. Salga
6.2. Defumação. 6. Filetagem. 6.3. Conservas enlatadas 6.4- Produtos derivados do pescado
6.5- Aproveitamento de subprodutos do pescado 7. Controle de qualidade na indústria
pesqueira 7.1. Conceito, elaboração e aplicação: HACCP/ APPCC (Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controle) 7.2. BPF (Boas Práticas de Fabricação) aplicada a indústria
pesqueira 7.3. PPHO (Procedimento Padrão de Higiene Operacional) 7.4- Legislação
brasileira aplicada à indústria pesqueira.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GALVÃO, J.A.; OETTERER, M. Qualidade e Processamento do Pescado. Elsevier Editora: Rio de Janeiro, 237p. 2014.
2. GONÇALVES, Alex Augusto. Tecnologia do pescado: ciência, tecnologia, inovação e
legislação. [s.l.]: Atheneu Editora, 2011.
3. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA. Brasília, 1980.
165 p.
4. HUSS, H.H. Garantia da Qualidade dos Produtos da Pesca. Roma: FAO, 1997. (FAO
Documento Técnico Sobre as Pescas 334). Disponível em: http://www.fao.org/DOCREP/003/T1768P/T1768P01.htm. Acesso em 04/04/06.
5. OGAWA, M. e MAIA, E. L. Manual de Pesca: Volume I: Ciência e tecnologia do Pescado. São Paulo, Livraria Varela, 1999. 430 p.
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6. ORDÓÑEZ, J. A.. et a.i Tecnologia de Alimentos.– Alimentos de Origem nimal. Editora: ARTMED, v. 2. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. VIEIRA, R. H. S. F. Microbiologia, Higiene e Qualidade do Pescado: Teoria e Prática.
São Paulo, Editora Varela, 2004. 384 p.
2.

FAO – Food and Agriculture Organization. El estado mundial de la agricultura y la
alimentación. Roma: FAO, 1992.

COMPONENTE CURRICULAR: CARCINICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Utilizar práticas de desova, incubação e eclosão das larvas;
2. Realizar manejo adequado de viveiros, evitando doenças, favorecendo a industrialização
e comercialização de camarões;
3. Realizar a densidade do povoamento dos tanques de acordo com a etapa de
desenvolvimento dos organismos;
4. Diferenciar as tecnologias e métodos de cultivo nos processos de produção.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Histórico do cultivo camarões. 3. Evolução da carcinicultura no contexto da aquicultura
mundial e nacional. 4. Escolha de locais e estrutura para o cultivo de camarões. 5. Formas
de produção de larvas, crescimento e colheita dos camarões. 8. Manejo de viveiros. 9.
Técnicas de desova 10. Larvicultura 11. Berçário 12. Engorda 13. Despesca 14. Tratamento
pós-despesca 15. Manejo de viveiros 16. Prevenção e tratamento de doenças. 17. Formas
de industrialização e comercialização de camarões. 18. .Formas de reprodução. Conceito de
sustentabilidade, metodologias de cultivo, processos de produção, sistemas de cultivo,
comercialização, legislação ambiental.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BARBIERI JÚNIOR, R. C. Cultivo de camarões marinhos: com avaliação e certificação.
Manual CPT n.º 443.
2. ____________________. Camarões marinhos: reprodução, maturação e larvicultura.
Viçosa: Aprenda Fácil, v. 1. 2001.
3. ARANA, L.V. Princípios químicos de qualidade da água em aquicultura: Uma revisão para peixes e camarões. Florianópolis. Ed. Da UFSC, 2004. p. 231.
4. BARROSO, G.F. Sistema de cultivos aquícolas na zona costeira do Brasil: Recursos,
Tecnologia, aspectos ambientais e socioeconômicos. Rio de Janeiro. Ed. Museu nacional, 2007. p. 316.
5. CAVALCANTI, L.B. Manual de cultivo do Macrobrachium rosenbergii (Pitu havaiano – Gigante da Malásia). Recife. Ed. Aquaconsult, 1986. p. 143.
6. ROCHA, A. Gestão da Qualidade na Carcinicultura: Capacitação de Pequenos Produtores. SENAI/RN/centro de Tecnologias Ambientais (Série Meio Ambiente), 99 p.
2003.
7. VALENTI, W.C. Carcinicultura de água doce. Brasília. Ed. IBAMA, 1998. p. 383.
8. BRASIL. Plataforma tecnológica do camarão marinho cultivado: seguimento de
mercado/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Departamento de Pesca
e Aquicultura. Brasília: MAPA/SARC/DPA, CNPq, ABCC, 2001. 276p
9. LOBÃO, V. L. Camarão-da-malásia: larvicultura. EMBRAPA, Brasília, 1997
VALENTE, W. C. Carcinicultura de água doce: Tecnologia para criação de camarões.
Brasília, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. IBAMA/MNA; FAPESP. Carcinicultura de água doce - Tecnologia para produção de
camarões. Brasília, 1998. 383 p.
2. VALENTI, W.C. Carcinicultura de Água Doce. IBAMA/FAPESP. 1998. 383p.

COMPONENTE CURRICULAR: LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS
OBJETIVOS

1. Conhecer a legislação ambiental e sua influência para atividade aquícola e pesqueira;
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2. Identificar os procedimentos para obtenção de licença ambiental para implantação de um
empreendimento aquícola.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1. Legislação aquícola e ambiental, aspectos conceituais. Lei básica da pesca e a legislação
complementar. 2. Legislação ambiental, municipal, estadual e federal referente ao uso de
recursos hídricos e implantação de empreendedorismos aquícolas. 3. Concepções sobre meio
ambiente e sustentabilidade. 4. Relação entre aquicultura, meio ambiente, sustentabilidade e
legislação. 5. Alternativas sustentáveis de produção em aquicultura. 6. Impactos ambientais
gerados pela aquicultura e medidas mitigadoras. 7.Licenciamento ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FEIDEN, A. Contextualização legislativa aquícola e pesqueira. Toledo: GFM, 2013.
2. KUBITZA, F.; ONO, E. A. Planejamento e avaliação econômica. Jundiaí, Aquaimagem,
2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ZIMERMANN, S.; RIBEIRO, R. P.; VARGAS, L. M. Fundamentos da moderna
aquicultura. Canoas: ULBRA, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: EXTENSÃO RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
OBJETIVOS

1.

Conhecer e aplicar metodologias adequadas à extensão rural;

2. Identificar e resolver conflitos nas relações interpessoais e capacitar lideranças locais;
3. Conhecer as políticas públicas e diretrizes para desenvolvimento da Aquicultura;
4. Promover ações de sensibilização da comunidade nos aspectos de conservação e manejo
sustentável dos recursos naturais locais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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1. Histórico, evolução e objetivos da extensão rural no Brasil e no mundo. 2. Metodologias
de extensão rural. 3. Principais formas de resolução de conflitos nas relações interpessoais.
5. Compreensão das políticas públicas e diretrizes do desenvolvimento da Aquicultura. 6.
Diagnóstico participativo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FRANCO, F. S.; STRUCK, G.; BARTELT, N.; BÖVERS, B.; KUBACH, T. M.;
MATTES, A.; SCHMIDT, M.G.; SCHWEDES, S.; SMIDA, C. Monitoramento
qualitativo de impacto: desenvolvimento de indicadores para a extensão rural no
Nordeste do Brasil. Publicações do Centro de Treinamento Avançado em
Desenvolvimento Rural. Berlin, Fortaleza, Recife: SLE Centro de Treinamento
Avançado em Desenvolvimento Rural, 2000.
2. RIBEIRO, J. P. Oportunidades para um extensionista rural, Brasília: EMBRATER,
1984.
3. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESAS NO PR. Associativismo:
Alternativa para a pequena Empresa, Curitiba: 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. RIBEIRO, J. P. Executivos no serviço de extensão rural, Brasília: EMBRAPA, 1985.

5.3 Estágio Curricular
O Estágio poderá ser desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária
regular e obrigatória, como especificado na Lei Federal nº 11.788, artigo 2º e parágrafo 2º. No
entanto, mesmo o estágio não constituindo componente curricular obrigatório do curso Técnico
em Aquicultura na forma subsequente ao Ensino Médio, caso estudante opte por fazê-lo deverá
conseguir vaga de estágio e protocolar requerimento com declaração da empresa confirmando sua
condição de estágio para providências cabíveis, sendo observada a legislação pertinente (Lei nº
11.788/2008, a Resolução CONSUP/IFMA Nº 042/2016 que aprova a política de estágio e egresso
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a Resolução nª 122/2016,

38

que dispõe acerca das normas de Estágio Supervisionado para Cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio de Graduação do IFMA e demais normas definidas pelo IFMA).
6 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES
Em conformidade com o Artigo 36 da Resolução CNE/CEB N º6/12, a unidade escolar:
Art.36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento
de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que diretamente relacionados com
o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que
tenham sido desenvolvidos:

I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no
mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros
meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do
estudante;
IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em
instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou
no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

Desta forma, no Curso Técnico em Aquicultura na forma subsequente ao ensino médio, o
aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de experiências
vivenciadas previamente ao início do curso poderão ocorrer, conforme descrito a seguir:
O aproveitamento de estudos é definido como a possibilidade de aproveitamento de
disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional técnica de nível técnico. O
aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de experiência
educativas vivenciadas previamente ao início do curso poderão ocorrer observando os dispositivos
da Resolução CONSUP/IFMA nº 014, de 28 de março de 2014, arts. 51 ao 54. O aluno poderá
solicitar o aproveitamento de disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional
técnica de nível médio por meio de formulário próprio que deverá ser encaminhado à Coordenação
Pedagógica ou Coordenação de curso. Será realizada análise da solicitação observando a
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compatibilidade da ementa e carga horária, exigindo-se no mínimo 75% da carga horária do
componente curricular cujo aproveitamento foi solicitado.

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação realizada no IFMA Campus Viana é baseada na Resolução CONSUP/IFMA nº
86/2011 de 05 de outubro de 2011, que rege as normas para avaliação da aprendizagem nos cursos
técnicos de nível médio. Assim, o art.1º trata da concepção de avaliação:
Como um processo contínuo, cumulativo, abrangente, sistemático e flexível, sendo um constante
diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se seu sentido formativo
e afirmando-se que ela não se constitui um momento isolado, mas onde se avalia toda prática
pedagógica.

Nesse sentido, deseja-se que seus educandos obtenham êxito no desenvolvimento necessário
ao seu perfil profissional e sua formação enquanto cidadão. Para tanto se desenvolveram, na
resolução anteriormente citada, algumas ferramentas que possibilitam a aprendizagem de forma
mais dinâmica e abrangente, pois cada educando tem uma forma de aprender, devido a
interferências sociais, emocionais e/ou cognitivas que alteram seu desenvolvimento individual de
aprendizagem. O domínio do conhecimento visa a uma progressiva autonomia profissional e
intelectual, valoriza e contextualiza a experiência profissional do aluno observado no mundo do
trabalho, com a finalidade de subsidiar os conteúdos teóricos, objetivando a identificação da
vivência empírica (aproveitamento da experiência prática do aluno) como um método para a
solidificação do conhecimento (a relação teoria/prática).
A busca da interdisciplinaridade é desenvolvida em projetos e aulas integradas e o estudo
independente é estimulado, principalmente, por atividades internas e externas que oferecem
oportunidades ao aluno de exercitar a autonomia e independência na busca dos conteúdos que
sejam importantes para sua formação profissional e humana. Dessa forma, a avaliação da
aprendizagem utiliza-se de instrumentos amplamente divulgados e conhecidos, tais como:
atividades práticas; trabalhos de pesquisa; estudo de caso; simulações; projetos; situaçõesproblema; elaboração de portfólios e relatórios de atividades; provas escritas; seminários; e
resenhas e artigos, dentre outros. O professor tem a autonomia de identificar os critérios que serão
utilizados em cada instrumento de avaliação, como responsabilidade, interação, iniciativa, respeito,
organização das ideias, capacidade de argumentação, entre outros.
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Importante é que o resultado da prova escrita ou do trabalho, seja individual ou em grupo,
por exemplo não acaba em si só, pois deve ser como uma ferramenta para que o professor possa
fazer uma síntese avaliativa, verificando se o educando desenvolveu ou não objetivo proposto. O
resultado final da avaliação é a representação, a bagagem da construção, da formação do
conhecimento pelo discente e seu professor, abordando princípios, estratégias e instrumentos,
orientando a sua execução de modo coerente com este projeto. Considerar-se-á aprovado o aluno
que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas e
alcançar média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas.
Os alunos serão avaliados em aspectos quantitativos e qualitativos, com prevalência dos
qualitativos, onde as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais devem perpassar todo o
processo. Conforme Art.3º da resolução nº 86/2011, parágrafo único:
I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases cientificas e tecnológicas de
cada componente curricular;
II - Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de contextualização e/ou
operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o inciso I;
III - Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores obtidos com aquisição das
dimensões dos incisos I e II que implique uma ressignificação das práticas vivenciadas em
sociedade.

Diante do exposto, conclui-se que a avaliação deve ser entendida como parte integrante do
processo ensino-aprendizagem, pois é através desta que o docente pode observar se os objetivos
almejados foram alcançados e assim analisar também sua prática.

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O acervo da biblioteca do Campus Viana contará com livros atualizados das áreas básicas
(base científica) e os específicos (base tecnológica) da área de Aquicultura (conforme processo
de aquisição - Anexo I), onde no referido processo de compra estão contempladas algumas áreas
de conhecimento, dentre elas Agricultura e Aquicultura, propiciando aos professores e aos alunos
uma literatura que servirá como referencial teórico para o desenvolvimento do curso. O campus
conta com um (01) laboratório de informática com computadores e equipamentos novos. O outro
laboratório previsto está aguardando abertura de processo licitatório que será realizado pela
Reitoria.
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8.1 Biblioteca: normas gerais de funcionamento

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão do
Campus Viana, está subordinada à Diretoria de Desenvolvimento ao Ensino do Campus e tem
como finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através de seu acervo informacional
e serviços oferecidos a comunidade docente e discente, pesquisadores em geral e servidores
técnico administrativos desta Instituição. Será responsável técnica pelo tratamento dos materiais
de informação (livros, periódicos, CDs, DVDs, VHS, dentre outras mídias de armazenamento)
adquiridos pela instituição, através da compra, doação ou permuta, bem como a disposição destes
materiais para consulta de seu corpo acadêmico. Funcionará inicialmente no período de 08h00min
às 18h00min e posteriormente com a chegada de mais servidores do setor, será ampliado seu
horário de funcionamento até às 22h fazendo atendimento aos usuários.
O empréstimo de material bibliográfico só será efetuado ao corpo discente, aos docentes
com cadastros atualizado no Suap Edu; e aos técnicos administrativos com cadastro ativos no
quadro de pessoal do Campus Viana. A qualquer pessoa será permitida a pesquisa e empréstimo
interno para consulta do acervo, respeitando os horários de funcionamento e as regras da biblioteca.
Os itens a serem adquiridos serão sugeridos pelos professores, coordenadores e alunos dos cursos
oferecidos pela Instituição. Serão tomados como prioridade os materiais indicados nos Programas
de Unidade Didática e projetos de novos cursos institucionais para formação do acervo básico da
Biblioteca.
8.2 Estrutura Física
Ressalta-se que, no projeto de construção do campus, consta a construção de rampas de
acesso, portas com medidas ampliadas, a fim de que sejam garantidos os direitos básicos de
mobilidade dentro do campus. O Campus Viana dispõe das seguintes instalações/equipamentos
para o desenvolvimento do curso Técnico em Aquicultura na Forma Subsequente ao Ensino Médio:
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Gabinete de Direção

03

Secretaria

02

Salão de trabalho

01

Sala de Reuniões

01
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Almoxarifado

01

Protocolo

01

Banheiros

05

Lavabos

02

Gabinete assistente social

01

Gabinete odontológico

01

Gabinete médico

01

Gabinete pscicólogico

01

Administrativo

01

Reprografia

01

CPD

01

Manutenção Computadores

01

Arquivo

02

Biblioteca

01

Auditório

01

Salas de aula

11

Laboratório de Informática *

02

Laboratório de Aquicultura**

01

Laboratório de Ciências**

01

Lanchonete

01

Registro acadêmico

01

Sala de professores

01

Central de cópias

01

Salas de apoio

02

Salão de coordenações

01

Diretoria de ensino

01

Banheiros

05

Copa

01

Área de convivência

01

Refeitório

01

Unidade de Produção Aquícola**

01

* Itens em fase de montagem. O campus já dispõe de 01 laboratório de informática novo adquirido com recurso
próprio do campus e o outro está aguardando licitação que será feita pela Reitoria.
** Itens em fase de estudo para implantação. Durante o processo de aquisição de materiais e equipamentos
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para o laboratório de Aquicultura, a previsão é de que sejam contemplados equipamentos para realização de
análises de água e procedimentos referentes à tecnologia do pescado. O Campus já dispõe de área destinada para
a construção das instalações que será utilizada como suporte para a Unidade de Produção Aquícola. Em virtude do
processo de implantação, o IFMA, Campus Viana já firmou Acordo de Cooperação nº 001/2018 com Sindicato
dos trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Viana; Acordo de Cooperação nº
004/2018 com a Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Piscicultura e Pesca Artesanal do
Povoado Itans (APPI); Acordo de Cooperação nº 002/2018 com o Sindicato Agropesqueiro dos Pescadores
Profissionais, Artesanais e Trabalhadores em Regime de Economia Familiar do município de Viana
(SINATREFAV), para que as aulas práticas possam ser desenvolvidas junto aos sistemas de produção já instalados
e em funcionamento. Segue o anexo II com os Termos de Cooperação para fins de comprovação.

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO
O campus Viana do IFMA adquiriu a sua autorização de funcionamento em 30 de
dezembro de 2014, através da Portaria MEC nº 1.074, e está em fase de implantação de seus
setores, portanto ainda não dispõe de quadro de pessoal Técnico Administrativo completo. O
quadro efetivo Técnico Administrativo dispõe atualmente de 16 (dezesseis) servidores e será
ampliado através de concurso público, (Edital de Concurso Público IFMA nº 002, de 26/08/2016).
Já encaminhamos a demanda de servidores ao Departamento de Admissão, Dimensionamento e
Movimentação de Pessoal do IFMA – DADMP para a complementação do quadro de servidores
do campus, tão logo seja disponibilizado novos códigos de vaga pelo MEC. Com relação ao quadro
efetivo de pessoal docente, o campus já dispõe de 21 (vinte e um) professores ingressantes através
de concurso público para Provimento de vagas de Professores da Carreira do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico – EBTT (Edital IFMA Nº. 002, de 29 de dezembro de 2014), e (Edital de
Concurso Público IFMA nº 01, de 26 de agosto de 2016) que encontra-se homologado, com
liberação de códigos de vagas através das Portarias nº 4.601, de 06 de outubro de 2015 que
disponibilizou 15 (quinze) códigos, a Portaria nº 3.625, de 14 de junho de 2016 que conferiu mais
15 (quinze) e ainda através da Portaria nº 1.519 de 24 de março de 2017 que disponibilizou 05
(cinco) códigos, totalizando assim 35 (trinta e cinco) códigos de vagas de professor EBTT
liberados ao campus Viana no período de 2015 a 2017. Ressaltamos que estamos aguardando
liberação do MEC para convocação dos demais professores aprovados no último concurso público,
conforme descrito acima a fim de atender as demandas dos cursos do campus.
.
9.1 Corpo Docente
PROFESSOR (A)

FORMAÇÃO
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TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Alinne Menezes Soares

Bacharel em
Engenharia
Agronômica

Doutora

Anderson Gedeon Buzar Reis
(Diretor de Administração e

Bacharel em
Contabilidade

Mestre

Cidronia Janiclébia de Oliveira
Buriti

Bacharel em
Engenharia
Química/Segurança do
Trabalho

Mestre

Diana Sousa Silva Correa

Licenciatura em Letras

Especialista

Eliakim Martins Araújo

Tecnólogo em
Irrigação e Drenagem

Doutor

DE

Elynne Raphaella de Sousa
Gonzaga

Licenciatura em
Educação Física

Graduada

DE

Érika Patrícia Martins Ferreira

Pedagogia/LIBRAS

Especialista

Fábio Lustosa Souza *

Licenciatura em
Química

Doutor

Fernando Pereira de Oliveira

Licenciatura em
Matemática

Mestre

Francisco da Conceição Silva

Licenciatura em
informática

Mestre

DE

Isabel Andrade Lopes de Sousa

Licenciatura em
Ciências Biológicas

Mestre

DE

Planejamento)
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DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Lidiane da Silva Araújo

Licenciatura em
Química

Pós - Doutora

Lucas Fernandes da Silva

Bacharel em Zootecnia

Mestre

Marcelo Mendonça Teixeira

Bacharel em
Administração

Mestre

Marlon Pereira Farias

Bacharel em Sistema
de Informação

Mestre

Mary Amália Castro Rocha
Marques

Bacharel em
Contabilidade

Especialista

Maycon Cesar Pereira Wernz

Licenciatura em
Letras/Português/Inglês

Especialista

Meiriluce Portela Teles
Carvalho

Educação Artística

Especialista

Nahelton Cardoso Bezerra

Bacharel em
Engenharia
Agronômica

Especialista

Bacharel em Direito

Especialista

Sonadson Diego de Paula Nery

Licenciatura em
Geografia

Mestre

Thiago Pereira Mourão

Bacharel em Sistema
de Informação

Especialista

Narice Flaviana de Souza Alves
Barboza
(Docente removida sub júdice) para o
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
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DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

20 HS

DE

DE

Ticiana Leite Costa

Tecnológa em
Alimentos

Mestre

DE

Veríssimo Nascimento Ramos
dos Santos

Bacharel em
Administração

Mestre

DE

*Diretor Geral do Campus Viana

Observação: Ressalta-se que este quadro de pessoal será ampliado com a convocação de
candidatos aprovados em Concurso Público para Provimento de vagas de Professores da Carreira
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT já homologado.

9.2 Corpo Técnico-Administrativo
QUADRO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
SERVIDOR

Adriano Freire Everton
Antônio Sérgio Moura Sousa
Jeane Santos Gomes
Elizabeth Ferreira Martins
Hawllyson Rocha Costa
Jéssica Guimarães dos Santos
Bezerra
Jocília de Jesus Alves Mota
Jodelma Castelo Branco
Mendes

CARGO

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Assitente em
Administração
Técnico em
Laboratório
Técnico em
Contabilidade

Técnico de Nível
Médio
Técnico em
Informática
Bacharel em
Contabilidade

Ensino
Médio
Ensino
Médio
Graduada

Assistente em
administração
Administrador

Bacharel em
Administração
Bacharel em
Administração
Graduanda em
Engenharia Civil
Licenciatura em Letras

Especialista

Licenciatura em
Pedagogia

Especialista

Assistente em
administração
Técnico em
Assuntos
Educacionais
Pedagoga

Graduado
Ensino
Médio
Graduada

(Diretora de Des. Educacional)

Leovegildo Branco Dominice
Neto

Enfermeiro

Bacharel em
Enfermagem

Especialista

Luanny Tomaz Brito

Psicóloga

Mestranda

Lucilene Rodrigues de Melo

Contadora

Maria do Socorro de Sousa

Bibliotecária

Bacharel em
Psicologia
Bacharel em
Contabilidade
Bacharel
Biblioteconomia
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Especialista
Especialista

Natália Soares Guterres
Paulo Robson Muniz
Wanderson do Nascimento
Pereira

Assistente de
Alunos
Tecnologia da
informação
Auxiliar de
Biblioteca

Licenciatura em Letras

Especialista

Analista de Sistemas
(Tecnólogo)
Nível Médio

Graduação
Graduando

Observação: Ressalta-se que este quadro de pessoal será ampliado com a convocação de
candidatos aprovados no Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Carreira
Técnico-Administrativa em Educação já homologado.

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS.
Após a integralização das disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso Técnico
em Aquicultura, será conferido ao egresso que concluir com aprovação todas as disciplinas
obrigatórias previstas na matriz curricular o diploma de Técnico em Aquicultura.
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