


 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CAMPUS VIANA 

 

 

 

 

 

PLANO DE CURSO 

TÉCNICO EM AGRICULTURA NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

VIANA 

2018 

 

 



 

 

REITOR 

Francisco Roberto Brandão Ferreira 

 

PRÓ-REITORA DE ENSINO 

Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva 

 

DIRETOR GERAL DO CAMPUS VIANA 

Fábio Lustosa Souza 

 

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO CAMPUS VIANA 

Jodelma Castelo Branco Mendes 

 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS VIANA 

Anderson Gedeon Buzar Reis 

 

ELABORADORES 

 

Profa Dsc. Alinne Menezes Soares 

Profa Esp. Diana Sousa Silva Correa 

Pedagoga Jodelma Castelo Branco Mendes 

Prof. Msc. Lucas Fernandes da Silva 

Prof. Esp. Nahelton Cardoso Bezerra 

Prof. Dsc. Eliakim Martins Araújo  

 

COLABORADORES 

Profa Msc. Cidronia Janiclébia de Oliveira Buriti 

Prof. Msc. Sonadson Diego de Paula Nery 

Prof. Msc. Fernando Pereira de Oliveira 

Prof. Msc. Francisco da Conceição Silva 

Prof. Msc. Isabel Andrade Lopes de Sousa 

Jocília de Jesus Alves Mota 

Prof. Msc. Marcelo Mendonça Teixeira 

Profa Msc. Ticiana Leite Costa 

 

VIANA 

2018 



 

 

SUMÁRIO 

 
1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO ........................................................................................ 4 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS ...................................................................................... 4 

2.1 Justificativa ....................................................................................................................... 4 

2.2 Objetivo geral .................................................................................................................... 7 

2.3 Objetivos específicos ......................................................................................................... 8 

3 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO ......................................................................... 8 

4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO ................................................................. 9 

5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR .................................................................................. 10 

5.1 Matriz Curricular ........................................................................................................... 13 

5.2 Ementário ........................................................................................................................ 13 

5.3 Estágio Curricular .......................................................................................................... 40 

6 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES ....................................................................................... 40 

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO ............................................. 41 

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ................................................ 43 

8.1 Biblioteca: normas gerais de funcionamento ............................................................... 43 

8.2 Estrutura Física .............................................................................................................. 44 

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ........................................................ 46 

9.1 Corpo Docente ................................................................................................................ 46 

9.2 Corpo Técnico-Administrativo ...................................................................................... 48 

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS. ......................................... 50 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 51 

 

 

 

 



 

4 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

             A adoção da nomenclatura, a carga horária e o perfil descritivo, deste curso Técnico de 

Agricultura 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 Agricultura na forma subsequente, dividido em módulos, terá duração de três 

semestres, atingindo uma carga horária total de 1.200 horas, não sendo obrigatório o estágio 

curricular. 

Quadro 1- Dados de Identificação do Curso  

Denominação do Curso: Técnico em Agricultura 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 Agricultura 

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: 1.200 horas  

Tempo mínimo e máximo para integralização: mínimo de 03 semestres máximo de 06 

semestres. 
 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

2.1 Justificativa 

As atividades relacionadas à produção de alimentos e, consequentemente a agricultura, 

acompanham o homem há milhares de anos, por isso com o passar do tempo, a prática se aper-

feiçoa cada vez mais, em função de alguns fatores relacionados à escassez de recursos naturais e 

o aumento populacional. Aprimoram-se então, as formas de cultivo, com a introdução e criação 

de novas espécies, aplicação de novas técnicas de produção, manejo e gestão. Assim, a produção 

agrícola segue o seu processo evolutivo, fundamentada em uma agricultura que busca cada vez 
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mais uma produção em maior quantidade, melhor qualidade e principalmente com sustentabili-

dade.  

A agricultura representa uma das principais atividades na economia brasileira, sendo um 

setor importante no equilíbrio da balança comercial. Ao analisar o papel da agricultura, amplia-

se a perspectiva para o agronegócio, com exclusão da pecuária, estes valores chegam a alcançar 

16% do PIB (CEPEA-USP/ CNA, 2015). O valor da produção agrícola nacional foi de R$ 265,5 

bilhões, 5,6% a mais que 2014, somente a cultura de soja movimentou US$ 28 bilhões em expor-

tações ao ano (IBGE, 2016). Com crescimento real de 3,9% em 2014, o Maranhão obteve de-

sempenho econômico maior que o nacional (0,5%), no mesmo período. O Maranhão obteve a 8ª 

posição entre os Estados com maior crescimento no país. O desempenho da economia maranhen-

se foi resultado do crescimento real nos setores da Agropecuária (9,6%), da Indústria (7,4%) e de 

Serviços (1,4%), segundo o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – 

IMESC. 

Segundo o IBGE (2016), na safra 2015, a área plantada no Maranhão foi de 1.829.731 

hectares, com área colhida de 1.829.354 e o valor da produção agrícola foi de R$ 3,8 bilhões. Os 

dez maiores municípios produtores do estado (Balsas, Tasso Fragosso, Alto Parnaíba, Sambaíba, 

São Raimundo das Mangabeiras, Riachão, Carolina, Loreto, São Domingos do Azeitão e Brejo) 

produziram juntos mais de R$ 2 bilhões, representando 57,59% de toda produção do Maranhão, 

dentre os principais: Balsas (R$ 691,8 milhões), Tasso Fragosso (R$ 543,6 milhões), Alto Parna-

íba (R$ 172 milhões), e Sambaíba (R$ 171,2 milhões), com destaque para a produção de soja e 

milho. 

O município de Viana-MA possui grande potencial para as atividades agrícolas princi-

palmente voltadas a agricultura e pecuária. Ressalte-se ainda que uma característica da região é a 

forte tendência para a consolidação da posse de pequenas propriedades, acenando para um cená-

rio de destaque para a agricultura de base familiar, ainda principal fonte de emprego e renda da 

região. Destaca-se que, apesar do tradicionalismo que caracteriza a agricultura da região, verifi-

ca-se uma melhora no uso de tecnologias agrícolas (sobretudo no que diz respeito à mecaniza-

ção), nas pastagens e no uso de fertilizantes. Porém, ainda se faz necessário o aumento do uso 

das tecnologias empregadas na agricultura para um maior desenvolvimento do agronegócio da 

região. Para isso, faz-se necessária a qualificação profissional que é a preparação do cidadão 

através de uma formação ampla. Nesta perspectiva, sendo o conhecimento técnico uma ferra-

menta essencial no processo de desenvolvimento das diversas atividades, operacionais e admi-

nistrativas do setor agrícola, há uma grande solicitação do contexto socioeconômico para a for-

mação de profissionais dessa área, a fim de atender à grande demanda existente no setor. 
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Visando atender às necessidades atuais do mundo do trabalho o IFMA-Campus Viana 

pretende formar profissionais de nível técnico, altamente qualificados, capazes de desempenhar 

as atividades agrícolas no mundo do trabalho e de forma empreendedora, buscando proporcionar 

uma formação profissional que possibilite um vasto leque de opções aos futuros profissionais.  

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 município cresce de modo acelerado no setor de prestação de serviços e, por conse-

guinte, 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 regio-

nal por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes, que visem à conso-

lidação 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 voca-

ções que se apresentam sob a forma de potencialidades para futuras demandas.  

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: 

pecuária (bovinocultura e bubalinocultura de leite e corte); suinocultura, apicultura e meliponi-

cultura; piscicultura e pesca artesanal; agricultura (mandioca, arroz, milho); extrativismo vegetal 

(babaçu, buriti, carnaúba, bacaba, pequi, junco e bacuri) além de turismo e comércio. 

No intuito de contemplar a sua missão, visão e os valores institucionais, o IFMA está fo-

cado 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 
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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 trabalha-

dora e escolar, inclusive alunos com necessidades especiais, uma verticalização do ensino a par-

tir 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 inser-

ção no mercado de trabalho, com um entendimento do processo, como um todo, e de sua condi-

ção 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 Pe-

dagógico Institucional IFMA, 2016). 

Os produtores rurais, as empresas do setor agropecuário, industrial e comercial e os de-

mais envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio, necessitam intensamente do trabalho de 

profissionais, com bom conhecimento na área agrícola, para garantir o bom desenvolvimento no 

processo produtivo. Consequentemente, o mercado de trabalho busca por profissionais da área 

agrícola que tenham um maior conhecimento técnico e domínio das novas tecnologias de produ-

ção, com métodos de trabalho mais eficientes e eficazes, motivados pelo uso da tecnologia e ino-

vação na agricultura. Logo, a implantação do Curso Técnico em Agricultura 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”. 

O profissional técnico em agricultura vem ao encontro dessas necessidades, sendo capa-

citado para acompanhar a evolução deste setor, tornando, assim, a implantação, gestão e proces-

samento de produtos agrícolas mais eficientes e eficazes. No intuito de atender esta nova deman-

da de profissionais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus 

Viana o Curso Técnico Subsequente em Agricultura que visa proporcionar a formação ou apri-

moramento de profissionais da produção, processamento, armazenamento, e distribuição dos 

produtos agrícolas, capacitados para a utilização de equipamentos de alta tecnologia e procedi-

mentos na área de produção de alimentos, produtos e serviços em propriedades rurais, periurba-

nas e urbanas. 

  

2.2 Objetivo geral 
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O Curso Técnico em Agricultura, presencial, tem como objetivo geral a formação de 

cidadãos eticamente responsáveis, dotados de capacidade crítica, autonomia intelectual, aptos a 

atuar com competência empreendedora (conhecimentos, habilidades e valores) na gestão da 

organização da produção agrícola e agroindustrial e preparação científica com aptidão para 

utilizar diferentes tecnologias relativas à agricultura, buscando a autossustentabilidade dos 

sistemas agrícolas 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 desenvolvimento do pensamento lógico, criativo e a capacidade de análise 

crítica, possibilitando-o dar orientações para a tomada de decisões; 

 Contribuir para a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

cognitivos e produtivos, relacionando a teoria com a prática, nas diversas áreas do saber 

do seu campo de atuação; 

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

empreendedor; 

 Formar profissionais capacitados para atuar como agentes nas atividades de proteção, 

preservação, prevenção e recuperação do meio ambiente; 

 Preparar os jovens para atuarem como agentes de desenvolvimento social capazes de so-

cializar as tecnologias rurais de suas áreas de competência; 

 Formar profissional apto a promover a responsabilidade social no uso dos meios naturais, 

garantindo a produtividade econômica das culturas, sem causar danos expressivos ao so-

lo, à água e à qualidade dos alimentos, promovendo assim, a segurança alimentar e a sus-

tentabilidade da agricultura; 

 

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 Agricultura 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 
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Médio, emitido por Instituição pública ou privada devidamente legalizada e/ou transferências, 

obedecendo ao disposto nas normas da Resolução CONSUP/IFMA n° 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 Técnico em Agricultura é o profissional que viabiliza soluções tecnológicas competiti-

vas para o desenvolvimento de negócios na agricultura, a partir do domínio dos processos de 

produção e transformação da matéria prima vegetal e manejo conservacionista do solo e atenção 

ao recurso humano, demonstrando a utilização responsável no manejo dos recursos naturais, ado-

tando uma postura crítico-reflexiva e empreendedora. Ao concluir o curso, o discente terá adqui-

rido competências profissionais que o qualifiquem a exercer as seguintes funções, entre outras:  

• Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção vegetal sustentável, propagando espécies 

vegetais.  

• Elaborar, executar e monitorar projetos agrícolas.  

• Manejar o solo e a água mediante práticas conservacionistas.  

• Planejar e implantar sistemas de irrigação e drenagem.  

• Promover o manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas.  

• Planejar e fazer a gestão e o controle da produção.  

• Supervisionar a colheita e pós-colheita das principais culturas  

• Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos. 

• Elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos. 

• Administrar a propriedade agrícola.  

• Operar máquinas e implementos agrícolas. 

• Compor equipes de pesquisas e inovações tecnológicas na área agrícola.  

• Auxiliar na interpretação de informações, dados e relatórios técnicos.  
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• Auxiliar na implantação e gerenciamento de sistemas de controle de qualidade na produção 

agrícola. 

• Atuar em atividades de extensão e associativismo. 

• Possuir postura empreendedora que auxilie o desenvolvimento do mercado agrícola; 

 

O técnico em Agricultura deve conhecer e respeitar os princípios éticos que regem a 

sociedade, bem como facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento e ter uma visão 

humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na sociedade. 

Quanto às possibilidades de atuação do profissional, o técnico em Agricultura poderá atuar, 

dentre outros, em propriedades rurais, empresas de consultoria agrícola, instituições de 

assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comércio do agronegócio, indústrias de insumos 

agropecuários, cooperativas e associações rurais, profissional autônomo, empreendimento 

próprio. 

 

5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 A organização curricular do Curso Técnico em Agricultura observa as determinações 

legais presentes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação, 

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 Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – 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 06/2012 – que 

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, a Resolução CONSUP/IFMA 

nº 86/2011 que aprova a Sistemática de Avaliação do ensino nos cursos técnicos do IFMA e 

ainda a Resolução CONSUP/IFMA nº 042/2016 que aprova a Política de Estágio e Egresso do 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão o Campus Viana estruturou os 

currículos do Curso Técnico em Agricultura. 

 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, 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 conveniadas ao Instituto Federal do Maranhão. 

           Os métodos e práticas de ensino, utilizados no Curso Técnico em Agricultura 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;  
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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;  

Elaboração de projetos de produção de simulações, usando as tecnologias da informa-

ção;  

Realização de projeto integrador que desenvolva e articule as competências e habilida-

des 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-á 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 Agricultura 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 480h cada, sendo 5 (cinco) horas-aula diárias. A matriz 

curricular compreende os componentes curriculares da formação profissional, distribuída em 

1.440 horas-aulas, totalizando assim 1.200 horas relógio.  A estrutura modular/semestral do 

Curso Técnico em Nível Médio Subsequente em Agricultura 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 espe-

cíficas de cada habilitação; 
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 Carga horária semestral de cada módulo (480h) organizada de forma a otimizar o pe-

ríodo total para a execução do curso de acordo com a legislação vigente; 

5.1 Matriz Curricular 

5.2 Ementário 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA 

 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁ-

RIA SEMANAL 

CARGA HORÁ-

RIA SEMESTRAL 

M
Ó

D
U

L
O

 I
 

Linguagem e comunicação 3 horas 60h 

Zootecnia Geral 3 horas 60h 

Morfofisiologia Vegetal 4 horas 80h 

Matemática Aplicada 3 horas 60h 

Fundamentos da Ciência do Solo 4 horas 80h 

 Desenho Técnico e Construções Rurais 4 horas 80h 

 Informática Aplicada 3 horas 60h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO 24 horas 480 HORAS 

M
Ó

D
U

L
O

 I
I 

Segurança do Trabalho  2 horas 40h 

Manejo Integrado de Pragas e Doenças 3 horas 60h 

Manejo de Plantas Daninhas 3 horas 60h 

Mecanização Agrícola 3 horas 60h 

Genética e Melhoramento Vegetal 3 horas 60h 

Irrigação e Drenagem 3 horas 60h 

Topografia 4 horas 80h 

Metodologia da Pesquisa  3 horas 60h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO 24 horas 480 HORAS 

M
Ó

D
U

L
O

 I
II

 

Gestão e Empreendedorismo Rural 2 horas 40h 

Olericultura 3 horas 60h 

Fruticultura 3 horas 60h 

Culturas Anuais 3 horas 60h 

Extensão Rural 3 horas 60h 

Manejo e Conservação de Solo e Água 3 horas 60h 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 4 horas 80h 

Tecnologia de Sementes e Silvicultura 3 horas 60h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO 24 horas 480 HORAS 

Carga horária total do Curso em hora-aula (50 minutos)  1440 

Carga horária total do Curso em hora/relógio (60 minutos)  1200 

Obs.: A hora-aula possui 50 minutos. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Compreender o funcionamento da língua e os diferentes tipos de linguagem. Interpretar textos de 

acordo com os princípios de textualidade.  Conhecer a diversidade de gêneros técnicos-científicos, 

analisando suas estruturas, formas e funcionalidade. Construir textos a partir da especificidade de 

cada gênero textual 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Noções de língua e linguagem. 

  Variedades linguísticas. 

 Noções de textos. 

 Leitura de textos verbais e não verbais. 

 Fatores de textualidade, tais como coesão, coerência e intertextualidade. 

 Noções de gênero, tipo textual e domínio discursivo. 

 Gêneros técnicos-científicos, tais como: ata, relatórios, currículos, cartas, ofício, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BELTRÃO, Odacir & amp; BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem &amp; 

comunicação – Oficial, empresarial, particular. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

FÁVERO, Leonor Lopes & amp; KOCH, Ingedore G.Vilaça. Linguística Textual: uma 

introdução. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

KOCH, Ingedore G.V. &amp; L.C. TRAVAGLIA. Texto e coerência. 8. ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

MARCUSCHI, Luiz. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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

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

Vozes, 1992. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ZOOTECNIA GERAL  
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer as principais espécies utilizadas para produção animal. Compreender o manejo 

nutricional e sanitário das espécies de interesse zootécnico. Conhecer os sistemas gerais de criação 

de animais. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Introdução. 

 Estudo da zootecnia. 

 Histórico (origem). 

 Divisão geral entre animais monogástricos e ruminantes.  

 Nutrição animal básica.  

 Reprodução animal básica.  

 Manejo sanitário.  

 Produção de aves.  

 Produção e suínos.  

 Produção de peixes.  

 Produção de caprinos e ovinos.  

 Produção de bovinos e bubalinos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALDISSEROTTO, Bernardo; GOMES, Levy de Carvalho. Espécies Nativas para Piscicultura 

no Brasil. 2ª edição revista e ampliada - 1ª reimpressão. Santra Maria: UFSM, 2013. 

SAKOMURA, Nilva Kazue. Nutrição de Não Ruminantes. 1ª edição. Jaboticabal. Funep, 2014. 

ROSTAGNO, H.S. ET AL. Exigências Nutricionais de Aves e Suinos. 

TEIXEIRA, A.S. LOCAL: Nº Edição: Obra: Alimentos e Alimentação dos Animais. 1997.  

PEREIRA, J. C. C LOCAL: BH Nº EDIÇÃO: 1ª ED. ZEBU: Noções Básicas de Melhoramento 

Genético. 1993. 

TEIXEIRA, N. M. LOCAL: Nº EDIÇÃO: 1ª ED. Melhoramento Genético de Gado de Leite 

Editor: Embrapa. Juiz De Fora Ano: 1997.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBINO, Luiz Fernando Teixeira. Galinhas Poedeiras: Criação e Alimentação. Aprenda Fácil. 

ANDRIGUETTO, J. M. Nutrição animal. v. 1 e 2, Nobel, 4. ed. 1990.SANTOS, R. A. O.; 

ARAUJO, G. C. Criação de frango caipira para corte no sistema de integração. SEBRAE. 
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2000. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MORFOFISIOLOGIA VEGETAL 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas 

OBJETIVOS  

Compreender os fundamentos teóricos sobre morfologia e fisiologia vegetal que poderão ser apli-

cados em ecologia, nutrição e fertilidade de solos, agricultura, olericultura, fruticultura, silvicultu-

ra, fitopatologia, melhoramento vegetal e manejo de plantas daninhas.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 Nomenclatura botânica e estrutura taxonômica.  

 A célula vegetal: definição, forma, composição, estrutura, divisão celular e funções da 

célula vegetal. 

 Tecidos Vegetais: estrutura, forma, composição e funções dos tecidos vegetais. 

 Tipos de tecidos vegetais: formação, revestimento, sustentação, conclusão e 

preenchimento. 

 Anatomia e Morfologia Vegetal: Raiz: sistemas radicular, tipos, função e forma das raízes; 

Caule: tipos,formas e funções do caule; Folha: tipos, formas e função das folhas; Flor: ti-

pos, composição, formas e funções da flor; Fruto: tipos, composição, formas e função dos 

frutos; Semente: tipos, composição, formas e função das sementes. 

 Sistemas de Absorção de Nutrientes: Sistema de absorção e Sistemas de condução de seiva 

(xilema e floema).  

 Fotossíntese e Respiração: reações fotoquímica da fotossíntese e da respiração, fatores am-

bientais e da planta que afetam a fotossíntese, produtos químicos da fotossíntese, uso efici-

ente de uso da água pelas plantas. 

 Transpiração e Crescimento: fatores ambientais e da planta que afetam a transpiração, es-

tômatos e suas influências na transpiração, resistência estomática, fatores de crescimento. 

 Nutrição mineral.  

 Hormônios vegetais.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. Ecofisiologia de cultivos anuais. São Paulo: Nobel, 1999.  

GONÇALVES, E. G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado 
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de morfologia das plantas vasculares. Nova Odessa: Instituto Plantarum de estudos da flora, 

2007. 446 p.  

KERBAUY, Gilberto Barbante. Fisiologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos:Rima Artes e Textos, 2000. 531p 

MARENCO, R. A.; LOPES, N. F. Fisiologia vegetal – fotossíntese, respiração, relações 

hídricas e nutrição mineral. Viçosa: UFV, 2009.  

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica - organografia: quadrossinópticos ilustrados de 

fanerógamos.Ed. Viçosa: Univer-sidade Federal de Viçosa, 2003, 114p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRIOLO, J. L. Fisiologia das culturas protegidas. Santa Maria: UFSM, 1999. 142p.  

DAMIÃO FILHO, C. F. Morfologia vegetal. São Paulo: FUNEP, 2005. 172 p.  

FLOSS, E. L. Fisiologia das plantas cultivadas: o estudo que está por trás do que se vê. Passo 

Fundo: UPF, 2004. 536p. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA APLICADA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Interpretar informações e operar com números naturais, inteiros, racionais e reais, para tomar deci-

sões e enfrentar situações-problema; Identificar representações algébricas que expressem a relação 

entre grandezas e interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas; Utilizar 

conhecimentos de probabilidade como recurso para a construção de argumentação e resolução de 

situação-problema; Compreender os conceitos dos conteúdos de estatística, relacionando-os às 

práticas agrícolas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Revisão de Matemática Básica. 

 Operações Aritméticas. 

 Porcentagem. 

 Funções. 

 Gráficos. 

 Noções de Probabilidade. 

  Noções de estatística. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CESAR, B.; MORGADO, A. C. de O. Matemática Básica. Campus, São Paulo, 2009. 

GENTIL, N.; GRECO, S. E. Matemática para o Ensino Médio. Ática, São Paulo, 2002. 

GIOVANNI, J.R; BONJORNO. J.R; JUNIOR, J.R.G. Matemática Fundamental. FTD, São Paulo, 

2002.  

BERENSON, M.L.; LEVINE, D.M.; STEPHAN, D. Estatística – Teoria e Aplicações. 5. ed. LTC. 

2008.  

LARSON, R.; FABER, B. Estatística Aplicada.4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COSTA NETO, P. L. Estatística. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.  

FREUND, J. E. Estatística Aplicada. 11. ed. Bookman. 2006.  

RIBEIRO, J. Matemática Ciência e Linguagem 1. Scipione, São Paulo, 2008. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  

FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Identificar os principais tipos de solos, bem como as suas limitações e potencialidades de uso e 

manejo em cultivos agrícolas por meio do conhecimento do solo e a sua formação. Avaliar a ferti-

lidade do solo e fazer a recomendação adequada da adubação necessária à produção agrícola com 

sustentabilidade ambiental. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 O solo como sendo um componente dos ecossistemas.  

 Os fatores e processos de formação do solo.  

 As propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.  

 Identificação e classificação dos principais solos agrícolas.  

 A capacidade e aptidão de uso agrícola. 

 Visão geral sobre a fertilidade do solo.  

 Elementos essenciais às plantas (Macro e Micronutrientes).  

 Transporte de nutrientes no solo.  

 Amostragem do solo 

 Reação do solo.  

 Correção da acidez.  

 Matéria orgânica.  
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 Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação.  

 Diagnosticar sintomas de deficiência e toxidez dos nutrientes. 

 Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e de fertilizantes.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEVEDO, A.C. de; DALMOLIN, R.S. D. Solos e Ambiente: uma introdução. Santa Maria: 

Palotti, 2004.  

BISSANI, C.A.; GIANELLO, C.; TEDESCO, M.J.; CAMARGO, F.A.O. (Eds) Fertilidade dos 

Solos e manejo da adubação de culturas. Porto Alegre: Gênesis, 2008.  

COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO DO RS E SC. Manual de recomenda-

ção de adubação e calagem para o estado do RS e SC. 2004. 

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: Embrapa, 2006. 

FERNANDES, M. S. (Eds). Nutrição mineral de plantas. Viçosa: SBCS, 2006 

STRECK, ADEMAR et al. Solos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORINGA, E. de A. O. Solos. Curitiba: Livro Técnico, 2012. EMBRAPA. Manual de análises 

químicas de solos, plantas, fertilizantes. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.  

KAMINSKI, J. (Ed.). Uso e corretivos da acidez do solo no plantio direto. Pelotas, Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo - Núcleo Regional Sul, 2000, v. 4, 123p. 

RAIJ, B. VAN. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres, Potafós, 1991. 343 p.  

REICHARDT, K. ; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. 2a. 

ed. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. 480 p.  

SÁ, J. C. de M. Manejo da fertilidade do solo no plantio direto. Castro: Fundação ABC, 1993. 

96 P.  

SANTOS, G. A.; DA SILVA, L. S.; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. O. (Eds.) 

Fundamentos de Matéria Orgânica do Solo. Porto Alegre, Genesis, 2008, 654p.  

TROEH, R. F.; THOMPSON, L. M. Solos e fertilidade do solo. 6. ed. São Paulo: Andrei, 2007. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  

DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Realizar desenho técnico, interpretar e analisar projetos em planta baixa e perspectivas. Orientar 

sobre a confecção de desenhos e projetos. Construções rurais: dimensionamento de locais e técni-
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cas de implantação, aproveitamento de espaços e construção. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 Introdução ao desenho técnico. 

 Estudo de representação gráfica.  

 Noções de geometria projetiva. 

 Escalas. 

 Perspectivas.  

 Desenho Assistido por Computados (CAD). 

 Analise e desenvolvimento de Projetos Construtivos. 

 Dimensionamento de Instalações Rurais. 

 Implantação e locação de projetos em campo. 

 Materiais e Técnicas de Construção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FABICHAK, I. Pequenas construções rurais. São Paulo: Nobel, 2000. 

FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8ª.ed. Porto Alegre : Glo-

bo, 2005 . 1093 p. 

PUTNOKI, J. C. Elementos de Geometria e Desenho Geométrico. São Paulo: ed. Scipione, vol. 

I e 2, 1ª edição, 1989. 

RIBEIRO, C. P. B. V. PAPAZOGLOU, R. S. Desenho técnico para engenharias. Curitiba, PR: 

Juruá, 2008. 196 p. ISBN 9788536216799. 

ROCHA, J.L.V. Construções e Instalações Rurais - Campineiro, São Paulo, 1998. 

XAVIER, N. et. al. Desenho Técnico Básico. São Paulo: ed. Ática, 4a edição, 1990.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6492: Representação 

de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994. 27 p. 

CARVALHO, B. A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: ed. Ao Livro Técnico,3ª edição,1993. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

Analisar e compreender os dispositivos de hardware, conhecer e compreender os sistemas operaci-

onais e seus aplicativos, o conceito de Internet, conhecer as formas básicas de acesso e navegação 
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e os serviços por ela ofertados. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Agricultura Tecnológica: Aplicações da Informática na Agricultura. 

 Conceitos básicos de hardware e software. 

 Conceitos gerais do Sistema Operacional Windows. 

 Processador de Textos. 

 Planilhas eletrônicas. 

 Programa de apresentação. 

 Serviços de e-mail. 

 Internet na agricultura. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPRON, H. D. Introdução à Informática. Rio de Janeiro: Pearson, 2004. 

RODOLFO, B. Informática básica aplicada às ciências agrárias. Londrina: Eduel, 2013. 

VELLOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos. São Paulo: Elsevier, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRITO, MÍRIAN CRISTIANE ALVES BRITO. Informática aplicada. Inhumas: IFG; Santa Maria: 

Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 

MOKARZEL, F, SOMA. N. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Campus, 2008. 

SILBERSCHARTZ, A. Fundamentos de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: SEGURANÇA DO TRABALHO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer e aplicar conhecimentos técnicos de segurança do trabalho na agricultura. Aplicar a le-

gislação civil e normas para evitar acidentes no trabalho, aplicando corretamente a situação de 

trabalho. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Introdução a Segurança do trabalho: Introdução; A Evolução da Segurança do Trabalho; 

Aspectos econômicos, políticos e sociais; Conceito de Segurança do Trabalho. 

 Acidente de Trabalho: Conceito de Acidente; Acidentes na agricultura; Classificação dos 
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Acidentes; Causas do Acidente; Consequências do Acidente; Agente do acidente e fonte da 

lesão; Lesão com e sem afastamento. 

 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. 

 Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA: Riscos Ambientais; Riscos 

Ergonômicos; Discrição e Medidas Preventivas/Corretivas; Gráfico de Acidentes do 

Trabalho. 

 Inspeção de Segurança e Investigação de Acidentes. 

 Proteção de Máquinas Equipamentos. 

 Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

 Proteção Contra Incêndio. 

 Higiene do Trabalho e Primeiros Socorros. 

 NR-31 – Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária 

silvicultura, exploração florestal e aquicultura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEBBER, Júlio César. Segurança do trabalho &amp; gestão ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 238 p. 

GONÇALVES, E.A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Edit. LTR 2000. 

JORGE NETO, F.F.; CAVALCANTE, J.Q.P. Manuais de Legislação, Segurança e Medicina Do 

Trabalho. Edit. Atlas, 47ª Edição. 

MONTEIRO, A.L.; BERTAGNI. Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais, Edit. Saraiva, 

2ª ed. Atualizada. 

GASPARI, A. APOSTILA PRODA SAÚDE SEGTRABALHO CAMPOS, Armando Augusto 

Martins. CIPA uma Nova Abordagem. 

FILHO, A. N. B.Seguranca do Trabalho na Agropecuaria e na Agroindustria, Edit.Atlas1ª ed. 

2016 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Site do FENATEST – Federação Nacional Dos Técnicos De Segurança Do Trabalho. 

Site do FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo De Segurança e Medicina do 

trabalho. 

Site do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – Site do Ministério do Trabalho e 
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Emprego. NRs, CAs, portarias, FAT, FGTS. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Identificar os conceitos básicos sobre a entomologia. Reconhecer os sintomas e quantificar limites 

de danos econômicos. Conhecer o histórico e avanços sobre o estudo das doenças, sua importância 

frente aos processos produtivos. Identificar as doenças e prover medidas para o controle das mes-

mas. Compreender as estratégias dos manejos integrados de pragas e doenças. Desenvolver ações 

necessárias à manutenção da qualidade do meio ambiente voltada a produção sustentável. Instruir 

sobre a legislação pertinente à defesa fitossanitária. Utilizar de forma correta os equipamentos ne-

cessários na aplicação de agroquímicos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Importância econômica e ambiental das principais pragas. 

 Noções de nomenclatura, morfologia e fisiologia. 

 Ciclo de vida e reprodução.  

 Dinâmica de população. 

 Manejo Integrado de Pragas. 

 Pragas de pós-colheita de grãos armazenados. 

 Características, uso e modo de ação dos principais inseticidas. 

 História da fitopatologia, importância das doenças de plantas, natureza da doença. 

 Agentes causais, sintomatologia e diagnose. 

 Ciclo das relações patógeno-hospedeiro. 

 Fisiologia do parasitismo interação do hospedeiro– patógeno. 

 Princípios gerais de controle. 

 Classificação de doenças. 

 Manejo integrado de doenças. 

 Patologia de sementes. 

 Tecnologia de aplicação de agroquímicos e produtos naturais. 

 Legislação de produtos fitossanitários. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M. & BERGAMIN FILHO, A. eds. Manual de Fitopatologia. 

Volume 1 - Princípios e Conceitos. 4ª Edição. Editora Agronômica Ceres Ltda. São Paulo. 2011. 

704p. 

BUENO, V. H. P. Controle biológico de pragas. Editora UFLA, 2009.  

CRANSTON, E. P. S.; GULLAN, P. J. Os insetos: um resumo de entomologia. 3. ed. Roca, 

2008.  

GALLO, D. et al. Manual de Entomologia Agrícola. São Paulo: FEALQ, 2002.  

KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A. & CAMARGO, L.E.A. 

ed. Manual de Fitopatologia. Volume 2. Doenças das Plantas Cultivadas. 4ª Edição. Editora 

Agronômica Ceres Ltda. São Paulo. 2005. 666p.  

PANIZZI, A.R.; PARRA, J.R.P. Bioecologia e nutrição de insetos. Embrapa, 2009.  

PARRA, J. R. P. et al. Controle biológico no Brasil – Parasitóides e predadores. São Paulo: 

Manole, 2002.  

ZAMBOLIM, L.; LOPES, C. A.; PICANÇO, M. C.; COSTA, H. Manejo integrado de doenças e 

pragas de hortaliças. Embrapa, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATHIÉ, P. Insetos de grãos armazenados – Aspectos biológicos. 2. ed. Varela, 2010. ALVES, 

S.B. Controle Microbiano de Insetos. São Paulo: Manole, 1986.  

AZEVEDO, L.A.S. Fungicidas sistêmicos: teoria e prática. Campinas: Emopi, 2007. GHINI, R., 

HAMADA, E. Mudanças climáticas – Impacto sobre doenças de plantas no Brasil. Embrapa, 

2008.  

STADNIK, M.J. & TALAMINI, V. Manejo Ecológico de Doenças de Plantas. CCA/UFSC: 

Florianópolis, 2004. 293p. 

TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos Insetos. Cengage Learning, São Paulo, 2011. 

ZAMBOLIM, L. Ferrugem asiática da soja. Viçosa: UFV, 2006. 

COMPONENTE CURRICULAR: MANEJO DE PLANTAS DANINHAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Identificar e caracterizar as principais plantas daninhas de interesse regional; caracterizar e 

desenvolver alternativas adequadas de manejo das plantas daninhas; compreender a dinâmica de 

diferentes grupos de herbicidas nas plantas daninhas; compreender como os fatores ambientais e 

culturais afetam o funcionamento dos herbicidas nas plantas. Compreender possíveis impactos 

ambientais nas culturas, no solo e na água causados pela utilização de herbicidas. 
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Plantas espontâneas: conceito e importância. 

 Plantas espontâneas: características botânicas, propagação, ciclo de vida, danos, interação 

com clima. 

 Fundamentos da competição e danos causados aos cultivos. 

 Métodos e épocas de controle de plantas espontâneas. 

 Identificação das principais plantas espontâneas. 

 Manejo integrado de plantas espontâneas.  

 Manejo agroecológico de plantas espontâneas. 

 Herbicidas: classificação e mecanismos de ação, formulações, absorção e translocação. 

  Metabolismo nas plantas e seletividade.  

 Interação herbicida ambiente. 

 Destino dos herbicidas no ambiente.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGOSTINETTO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil. 

Graf. Berthier, 2009.  

LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas. 6. ed. Instituto 

Plantarum, 2006.  

Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 3. ed. Nova Odessa: 

Instituto Plantarum, 2008.  

ROMAN, E. S.; BECKIE, H.; VARGAS, L. et. al. Como funcionam os herbicidas – da biologia 

à aplicação. Graf. Berthier, 2007.  

SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA, L. R.; MACHADO, A. F.; FERREIRA, F. A. et. al. Manejo integrado de plantas 

daninhas na cultura do eucalipto. Viçosa: UFV, 2010.  

HERTWIG, K. V. Manual de herbicidas-desfolhantes, dessecantes, fitoreguladores e 

bioestimulantes. São Paulo: Ceres, 1983.  

RODRIGUES, R. N.; ALMEIDA, F.S. Guia de herbicidas. 6. ed. independente, 2011.  

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Identificar e utilizar máquinas, implementos e ferramentas agrícolas, reconhecendo suas principais 

partes e seus sistemas de funcionamento, uso e manutenção, utilizando-as ou recomendando o seu 

uso adequado.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Normas de segurança, na utilização de máquinas e implementos agrícolas. 

 Combustíveis e lubrificantes. 

 Tração mecânica. 

 Tratores e colheitadeiras agrícolas. 

 Arados. 

 Pulverizadores.  

 Grade de discos.  

 Subsoladores. 

 Enxadas rotativas.  

 Roçadeiras e ensiladeira.  

 Distribuidor de corretivos do solo. 

 Tração animal. 

 Implementos e máquinas de uso zootécnico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALASTREIRE, L. A. Máquinas Agrícolas. São Paulo: Manole, 1987. 

GALETI, Paulo Anestar. Mecanização agrícola: preparo do solo. Campinas: Icea, 1988.  

MIALHE, Luiz Geraldo. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: Epu, 1980. 

RIGHES, A. A. Inovação tecnológica de mecanismos para semeadura direta. Santa Maria: 

Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciência. Campus da Universidade Federal de Santa Maria, 

1984.  

SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para pecuária. São Paulo: Nobel, 1997.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVEIRA, G. M. Semeadoras. In: ---. As máquinas para plantar. Rio de Janeiro: Globo, 1989.  

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GENÉTICA E MELHORAMENTO VEGETAL 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer e realizar o melhoramento de plantas, mostrando os principais conceitos e métodos 

utilizados na obtenção de variedades melhoradas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Bases citológicas da Herança. 

 Leis da Genética. Alelos múltiplos. 

 Interação Gênica. 

 Herança poligênica.  

 Genética de Populações. 

 Autofecundações. 

 Heterose. 

 Mutações.   

 Aberrações cromossômicas em plantas e animais numéricas e estruturais. 

 Herança extranuclear. 

 Métodos de melhoramentos de plantas autógamas, alógamas e das propagadas 

assexuadamente. 

 Melhoramento visando resistência a pragas, doenças e deficiências nutricionais. 

 Biotecnologia no melhoramento de plantas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALLARD, R.W. Princípios do melhoramento genético das plantas. Traduzido por: 

BLUMENSCHEUB, A.; PATERNIANI, E.; GURGEL, J.T.A. & VENCOVSKI, R. São Paulo, 

editora Edgard Blücher Ltda., 1971. 381p.  

BORÉM, A. Melhoramento de espécies cultivadas. Minas Gerais : ed. UFV, 1999. 817p.  

BOREM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. Viçosa: UFV, 2009, 529p. 

BUENO, L.C.S.; MENDES, N.A.G. e CARVALHO, S. P. Melhoramento genético de plantas: 

princípios e procedimentos. Lavras, UFLA, 2001. 282p.  

DESTRO, D. & MONTALVÁN, R. (Org.) Melhoramento genético de plantas. Londrina: UEL, 

1999. 818p.  

PINTO, R.J.B. Introdução ao melhoramento genético de plantas. 2ª Edição. Maringá, Editora 

da UEM, 2009. 351p.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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RONZELLI JÚNIOR, P. Melhoramento genético de plantas. Curitiba, P. Ronzelli Jr., 1996. 

219p.  

TORRES, A. C.; CALDAS, L. S. e BUSO, J. A. Cultura de tecidos e transformação genética de 

plantas. Brasília: EMBRAPA, 1998. v.1. p.509.  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os tipos e técnicas de irrigação e drenagem, entender as relações solo-água-planta. 

Desenvolver pequenos projetos de irrigação e realizar procedimentos práticos, a partir dos 

conceitos apreendidos.   

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Relações solo-água-planta-atmosfera. 

 Conceitos básicos de irrigação. 

 Tipos de drenagem e manutenção.  

 Fontes e qualidade da água para irrigação.  

 Métodos e sistemas de irrigação. 

 Dimensionamento de sistemas de irrigação.  

 Fertirrigação e controle fitossanitário. 

 Sistemas de drenagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRUCIANI, D.E. A Drenagem na Agricultura. 4ª ed. São Paulo: Nobel, 1986. 337p. 

MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PARALETTI, L. F. Irrigação: princípios e métodos. 2. 

ed. Viçosa: ed. UFV. 2007. 358p.  

MOTA, S. Preservação e conservação de recursos hídricos. Rio de Janeiro: ABES. 

SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S. Manual de Irrigação. Viçosa -MG: 

Editora UFV, 2006. 

VIANELLO, Rubens Leite; ALVES, Adil Rainier. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa: 

UFV, 2013. 460p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PINTO, N.L. S. et al. Hidrologia Básica. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 1976. 

VILELLA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia Aplicada. São Paulo: Editora McGraw-Hill do Brasil, 
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1975.  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: TOPOGRAFIA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer e trabalhar com Topografia; Identificar e utilizar equipamentos topográficos para elabo-

ração de levantamentos planimétricos para obtenção de áreas ou altimétrico visando conservação 

do solo e água; Orientar sobre a confecção do desenho de plantas topográficas.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 Objetivos, limites e divisão da Topografia. 

 Sistemas de Referência. Projeções Cartográficas. 

 Tipos de erros. 

  Planimetria. 

 Determinação de ângulos: Rumos e Azimutes. 

 Medição de Ângulos: Bússola; Teodolito. 

 Medidas de distâncias horizontais e verticais. 

 Altimetria: Nivelamento. 

 Curvas em nível. 

 Levantamento de campo: por técnicas convencionais e por GNSS. 

 Desenho topográfico; 

 Noções de Aerofotogrametria com VANTs (Drones). 

 Aplicações da Topografia em Áreas Agrícolas. 

 Orçamentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BORGES, A. C. Topografia, V.1. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 206p. 

CASACA, J. MATOS, J. L. DIAS, J. M. B. Topografia Geral. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

216p. 

COMASTRI, J. A. Topografia altimetria. Viçosa/MG: UFV, 1999. 200p. 

GARCIA, G. J.; PIEDADE, G. C. R. Topografia aplicada às ciências agrárias. 3ª edição. São 

Paulo: Nobel, 1984, 256p. 

MC CORMAC, J. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 408 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13133: Execução de 

levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994. 35 p. 

ESPARTEL, L. Curso de topografia. 7. ed. Porto Alegre: Globo, 1980. 

INCRA. Norma Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais – 3ª Edição. Brasília, 

DF: INCRA, 2014. 

LOCH, C. & CORDINI, J. Topografia contemporânea: planimetria. 2. ed. Florianópolis: 

UFSC,2000.  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

Identificar marcas estilísticas caracterizadoras da linguagem técnica, científica e/ou acadêmica. 

Reconhecer traços configuradores de gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos (especialmente 

do resumo, da resenha, do relatório e do artigo científico). Compreender e aplicar os princípios da 

metodologia científica em situações de apreensão, produção e expressão do conhecimento. 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 

 

 Conceitos de metodologia científica. 

 Tipos de conhecimento - popular, científico, filosófico e teológico. 

 Tipos de pesquisa – documental, de campo, experimental e bibliográfica. 

 Leitura e interpretação de texto; Resumos, Resenhas e Relatórios. 

 Coleta de dados - questionário, entrevista e formulário. 

 Normas da ABNT. 

 Etapas de um Projeto de Pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010.  

MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia cientifica na era da informática. São Paulo: 

Saraiva 2007. Número de Chamada: 001.42 M435m  
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OLIVEIRA Netto, Alvim Antonio de. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para 

apresentação de trabalhos acadêmicos. 2ª ed Florianópolis: visual books, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BEUREN, Ilse Maria (org.) Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e 

prática. Colaboradores. 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. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO E EMPREENDEDORISMO RURAL 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Compreender as formas de Empreendedorismo; Conhecer o histórico e experiências do 

Cooperativismo e Associativismo 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) 

 Aspectos Introdutórios e Conceituais para o Estudo da Administração. 

 Conceito de Empreendedorismo e Empreendedor.  

 Empreendedorismo social.  

 Características, tipos e habilidades do empreendedor.  

 Administração Rural. 

 Economia Rural. 

 Associativismo e Cooperativismo. 

 Plano de negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo – Dando asas ao espírito empreendedor. 

Saraiva, São Paulo, 2009.  
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GAWLAK, A. Cooperativismo: primeiras lições. Brasilia: Sescoop, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a TGA. Atlas, São Paulo, 2005 

HAMER, E. administração Rural. Banco Nacional de Agricultura Familiar. Frederico Westphalen. 

1998 

RAMAL, S. A. Como transformar seu talento em um negócio de suscesso: gestão de negócio 

para pequenos empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

SPERRY, S.; MERCORIET, J. Associação de pequenos produtores rurais. Planaltina: Embrapa 

Cerrados: 2003. 130 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo. Campus, Rio de Janeiro, 2005.  

MAXIMIANO, Antônio, C.A. Teoria Geral da Administração. Atlas, São Paulo, 2008 

MEDEIROS,J.A. agribussines – contabilidade e controladoria. Ed. Agropecuária. Guaíba, 1999. 

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: OLERICULTURA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Planejar e monitorar o cultivo das culturas do alho, tomate, cebola, cenoura, pimentão, repolho, 

cucurbitáceas, possibilitando uma exploração econômica e sustentável. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

Culturas: Alho, tomate, cebola, cenoura, pimentão, repolho, cucurbitáceas: 

 Importância econômica e alimentar, situação atual e perspectivas para o cultivo. 

 Botânica. 

 Propagação e manejo de plantas hortícolas. 

 Ecofisiologia. 

 Solo e seu preparo. 

 Nutrição e Adubação. 

 Práticas Culturais. 

 Cultivares. 

 Plantio. 

 Irrigação. 
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 Identificação, controle e erradicação de pragas, doenças e plantas espontâneas.  

 Colheita, armazenamento; beneficiamento das culturas. 

 Comercialização. 

 Sistemas de produção em ambiente protegido e hidroponia. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral – princípios e técnicas. UFSM, 2002.  

BORNE, H. R. Produção de mudas de hortaliças. Guaíba: Agropecuária, 1999. 

CHITARRA, M. I.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manu-

seio. Lavras: UFLA, 2005. 785p.:il. 

FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura. 2 ed. Agrotecnologia moderna na produção e 

comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2008. 402p.  

JESUS FILHO, José Damião de. Hidroponia: Cultivo sem solo. Viçosa-MG. CPT. 2009.  

SANTOS, Luiz Geraldo C. Cultivo orgânico de hortaliças em estufa. Viçosa-MG. CPT. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONTES, P. C. R. Olericultura: teoria e prática. UFV, 2005.  

INFORME AGROPECUÁRIO. Cultura da Cebola. Belo Horizonte. EPAMIG, v.23, n. 218, 

2002. 104 p. 

INFORME AGROPECUÁRIO. Doenças de hortaliças 2. Belo Horizonte, EPAMIG, v.17. n. 183, 

1995. 80p. 

INFORME AGROPECUÁRIO. Tomate para Mesa. Belo Horizonte, EPAMIG, v. 24, n. 219, 

2003. 136 p. 

SOUZA, J. L.; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica. Aprenda Fácil, 2006. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FRUTICULTURA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Planejare e acompanhar o cultivo das culturas da banana, caju, goiaba, mamão e manga, possibili-

tando uma exploração econômica e sustentável. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

Culturas: Banana, caju, goiaba, mamão e manga: 

 Importância econômica e alimentar, situação atual e perspectivas para o cultivo. 

 Botânica. 
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 Ecofisiologia. 

 Instalação de viveiros de produção de mudas. 

 Solo e seu preparo. 

 Nutrição e adubação. 

 Práticas culturais. 

 Podas. 

Cultivares. 

 Plantio. 

 Propagação. 

 Instalação e condução dos pomares. 

 Irrigação. 

 Manejo e controle de pragas, doenças e plantas daninhas. 

 Cálculos, manuseio e aplicação de defensivos agrícolas. 

 Colheita, armazenamento; beneficiamento das culturas. 

 Comercialização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBUQUERQUE, L. A. S.; MOUCO, M. A.; REIS, V. C. Floração da mangueira através do 

uso de reguladores de crescimento. Petrolina: EMBRAPA, 1999. (Instruções Técnicas da Em-

brapa Semi-Árido, v. 12). 

ALVES, E. J. A cultura da banana: aspectos técnicos, socioeconômicos e agroindustriais. Bra-

sília: Embrapa-SPI. Cruz das almas: Embrapa-CNPMF, 1997. 585p. 

CUNHA, G.A.P. da; SANCHES, N. F.; MEDINA, V. M. Abacaxi: o produtor pergunta a Em-

brapa responde. 2004, 186p. 

DONADIO, L. C.; MÔRO, F. V.; SERVIDONE, A. A. Frutas Brasileiras. Jaboticabal: FUNEP, 

2002, 288p. 

GOMES, P. Fruticultura Brasileira. 11. ed. São Paulo: Nobel, 1985. 448p. 

NETO, A. G. et al. Goiaba para exportação: processamento de colheita e pós-colheita. Brasi-

lia: EMBRAPA/SPI, 1994. 

SANTOS FILHO, H. P.; MAGALHÃES, A. F. de J.; COELHO, Y. da S. Citros: O produtor 

pergunta, a EMBRAPA responde. Brasília, DF (Brazil). EMBRAPA Informação Tecnológica. 

2005, 219 p. 

SÃO JOSÉ, A. R.; MANICA, I. Maracujá: temas selecionados (1): melhoramento, morte 

prematura, polinização, taxionomia. Cinco Continentes, 1997. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUCKNER, C. H.; PICANÇO, M. C.; MANICA, I. (Ed.). Maracujá: tecnologia de produção, 

pós colheita, agroindústria, mercado. Cinco Continentes, 2001. 

PASQUAL, M.; CHALFUN, N. N. J.; RAMOS, J. D.; VALE, M. R. do; SILVA, C. R. de. Fruti-

cultura comercial: propagação de plantas frutíferas. Lavras: UFLA/FAEPE, 2001. 137 p. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CULTURAS ANUAIS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Planejar e monitorar o cultivo das culturas do milho, soja, feijão, arroz, batata-doce e mandioca, 

possibilitando uma exploração econômica e sustentável.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Culturas: Milho, soja, feijão, arroz, batata-doce e mandioca. 

 Importância econômica e alimentar, situação atual e perspectivas para o cultivo. 

 Botânica. 

 Ecofisiologia. 

 Solo e seu preparo. 

 Nutrição e Adubação. 

 Práticas Culturais. 

 Cultivares. 

 Plantio. 

 Irrigação; 

 Noções de pragas, doenças e plantas daninhas. 

 Colheita, armazenamento; beneficiamento das culturas. 

 Comercialização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOURADO NETO, D.; FANCELLI, A. L. Produção de feijão. Guaíba: Editora Agropecuária, 

2000. 386p. EMBRAPA.  

EMBRAPA. Tecnologia de produção de soja – Região central do Brasil, 2010.  

FANCELLI, A. L.; NETO, D. D. Produção de feijão. Piracicaba: Livroceres, 2007. 386p. 

FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal: FUNEP, 2007. 574p.  

GALVÃO,J. C. C. MIRANDA, G. V. Tecnologias de Produção de Milho. 1ª. Edição. Editora 
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UFV.Viçosa-MG,2004. 

MORESCO, EDINA. Algodão – Pesquisas e resultados para o campo. FACUAL, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. Ecofisiologia de cultivos anuais. Nobel, 1999.  

FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de milho. Guaíba: Editora Agropecuária, 

2004. 

FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V. Q.; SANTOS, A. A. dos. Cultivares de caupi para a região 

Meio-Norte do Brasil. In: CARDOSO, M. J. (Org.). A cultura do feijão caupi no Meio-Norte do 

Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 264p. (Embrapa Meio-Norte. Circular Técnica, 28). 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EXTENSÃO RURAL 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer e aplicar metodologias adequadas à extensão rural e conflitos nas relações interpessoais. 

Promover a capacitação de lideranças locais. Aplicar políticas públicas e diretrizes da Agricultura e 

promover ações de sensibilização da comunidade nos aspectos de conservação e manejo 

sustentável dos recursos naturais locais. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Histórico, evolução e objetivos da extensão rural no Brasil e no mundo.  

 Metodologias de extensão rural.  

 Principais formas de resolução de conflitos nas relações interpessoais.  

 Compreensão das políticas públicas e diretrizes do desenvolvimento da Agricultura.  

 Diagnóstico participativo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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: desen-

volvimento 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. 

RIBEIRO, J. P. Oportunidades para um extensionista rural. Brasília: EMBRATER, 1984. 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESAS NO PR. Associativismo: Alterna-

tiva para a pequena Empresa, Curitiba: 1994. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Realizar o uso, manejo e a conservação do solo e da água, fundamentando-se na identificação so-

bre as formas de uso, depauperamento, aptidão, planejamento, conservação e recuperação da pro-

dutividade do solo. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Conceitos básicos em conservação do solo e da água, erosão eólica, erosão hídrica. 

 Controle de erosão hídrica, dimensionamento de práticas de controle da erosão. 

 Práticas conservacionistas, práticas de manejo. 

 Classificação de terras no sistema de capacidade de uso. 

 Bacia hidrográfica, características de uma bacia hidrográfica e seu manejo. 

 Precipitação, infiltração, evapotranspiração, escoamento superficial, água subterrânea.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. Piracicaba: Livroceres, 1990. 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. Oficina de textos, 2002.  

NOLLA, D. Erosão do solo: o grande desafio. Porto Alegre: Secretaria da Agricultura do RS, 

1982.  

PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Nobel, 1997.  

PRUSKI, F. F. Conservação de Solo e Água: Práticas Mecânicas para o Controle da erosão 

Hídrica. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUERRA, A.J.T.; SILVA, A.S.; BOTELHO, R.G.M. Erosão e conservação dos solos: conceitos, 

temas e aplicações. 4. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2009.  

LOPES, A. S. Solos sob cerrado: características, propriedades e manejo. Piracicaba: 

POTAFOS, 1994.  

SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; KLAMT, E. Classificação da aptidão agrícola das terras. 

Guaíba: Agrolivros, 2007.  
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COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM 

VEGETAL 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os princípios da tecnologia de alimentos, a composição química dos alimentos, as 

técnicas de conservação, os tipos de embalagens, higiene e controle de qualidade dos alimentos, 

tecnologias de transformação e processamento de produtos de origem vegetal. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Aspectos históricos e importância da tecnologia de alimentos. 

 Noções sobre a estrutura e a composição química dos alimentos. 

 Alterações dos alimentos. 

 Métodos de conservação e embalagens dos alimentos.  

 Higiene e controle de qualidade dos alimentos.  

 Agroindústrias alimentícias.  

 Tipos de matérias-primas.  

 Produtos de origem vegetal. 

 Tecnologia de Pós-colheita, armazenamento, processamento e transformação dos pro-

dutos de origem vegetal.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manejo, 2a. 

ed. revisada e ampliada, 2005. 785 p. 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu (2. ed.). 2008, 652p. 

GAVA, A.J. Princípios de tecnologia de alimentos. Princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 

2009. 

KLUGE, R.A.; NACHTIGAL, J.C.; FACHINELLO, J.C.; BILHALVA, A.F. Fisiologia e manejo 

pós-colheita de frutas de clima temperado. 2 Ed. Livraria e Editora Rural: Campinas, 2002. 214p. 

LOVATEL, J. L. COSTANZI, A. R., CAPELLI, R. Processamento de frutas e hortaliças. Editora 

EDUCS. Ed. 1. 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, P.A, BOBBIO, F.O. Química do processamento de alimentos. São Paulo: Varela. 

1995. 

LIMA, U. de A. Agroindustrialização de Frutas - 2ª Edição Fealq. 164 Páginas. 2008. 

MORETTI, C. L. Manual de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças. Brasília: Embrapa 

Hortaliças, 2007. 531 p 
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SILVA Jr., E. A., Manual de Controle higiênico-sanitário em alimentos. São Paulo, Livraria 

Varela, 1995. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA DE SEMENTES E SILVICULTURA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

 

OBJETIVOS 

Realizar a produção de sementes e mudas; Conhecer os aspectos econômicos e ambientais da pre-

servação de florestas. Conhecer o reflorestamento ou plantio de árvores como fonte de renda. Iden-

tificar as principais árvores nativas da região e seu manejo; Compreender sistemas agroflorestais 

(SAF´s) e realizar procedimentos práticos, a partir dos conceitos apreendidos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Importância da Semente. 

 Características que Afetam a Qualidade das Sementes. 

 Germinação, Dormência. 

 Deterioração em Sementes. 

 Vigor. 

 Tecnologia de Produção. Maturação e Colheita. Fiscalização de Campos de Sementes.  

 Leis de Proteção de Cultivares. 

 Beneficiamento de Sementes. 

 Introdução à Silvicultura. 

 Noções básicas sobre Dendrometria e Inventário Florestal. 

 Viveiros florestais. 

 Reflorestamento. 

 Preservação da madeira. 

 Cultura do eucalipto. 

 Novo Código Florestal Brasileiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BORÉM, A. Biotecnologia Florestal. Editora Independente, 2007, 387 p. 

CARVALHO, P.E.R. Espécies Florestais Brasileiras: recomendações silviculturais, potencia-

lidades e uso da madeira. EMBNRAPA-CNPF; Colombo, PR: Brasília: EMBRAPA-SPI, 1994, 

640p. 

FERREIRA, C.A . Formação de Povoamentos Florestais, Embrapa. 2008.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GALVÃO, A.P.M. (Org.) Reflorestamento de Propriedades Rurais para fins Produtivos e 

Ambientais: um guia para ações municipais e regionais. Brasília: Embrapa Comunicação para 

Transferência de Tecnologia; Colombo: Embrapa Florestas, 2000, 351p. 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas na-

tivas do Brasil. Nova Odessa - SP: Plantarum, 1992, 351p. 

PAIVA, H. N. & GOMES, J. M. Propagação Vegetativa de Espécies Florestais, Caderno Didá-

tico, Editora UFV, 2005, 46 p.  

 

 

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 Agricultura 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, 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: 
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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 Agricultura 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 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 a 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. 
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        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; situações-

problema; 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. 

           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: 
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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 Agricultura (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 feito pela Reitoria. 

 

  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. 
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           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 se 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 Agricultura na forma subsequente ao Ensino 

Médio: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Gabinete de Direção 03 

Secretaria 02 

Salão de trabalho 01 

Sala de Reuniões 01 

Almoxarifado 01 

Protocolo 01 

Banheiros 05 

Lavabos 02 

Gabinete assistente social 01 

Gabinete odontológico 01 

Gabinete médico 01 

Gabinete psicológico 01 

Administrativo 01 

Reprografia 01 

CPD 01 

Manutenção Computadores 01 

Arquivo 02 
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Biblioteca 01 

Auditório 01 

Salas de aula 11 

Laboratório de Informática * 02 

Laboratório de solos ** 01 

Laboratórios de Ciências*** 
(Biologia, Química, Matemática e Física) 

04 

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 

* Itens em fase de montagem. O Campus já dispõe de 01 laboratório de informática novo adquirido com 

recurso próprio 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 

para os laboratórios da área de Agricultura, a previsão é de que sejam contemplados recursos para a compra de 

equipamentos para realização de análises do solo.  No planejamento orçamentário para 2018 do Campus, já foi 

alocado recursos no valor de ($ 47.652,82) para a compra de ferramentas e insumos agrícolas. O campus já 

dispõe de área destinada para a construção das instalações que serão utilizadas como suporte para as unidades 

didáticas de produção vegetal, armazenamento e mecanização. 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, conforme 

(anexo II). Ademais, as aulas práticas da área de Agricultura serão realizadas em parceria com propriedades 

rurais parceiras como já acontece como os cursos de extensão realizados na área. Segue o anexo II com os 

Termos de Cooperação para fins de comprovação. 

 

 

*** Itens já disponíveis no campus, aguardando apenas a montagem. 
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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 se 

encontra 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. 

 

 9.1 Corpo Docente 

PROFESSOR (A) FORMAÇÃO TITULAÇÃO REGIME 

DE 

TRABALHO 

Alinne Menezes Soares 

Bacharel em 

Engenharia 

Agronômica 

Doutora DE 

Anderson Gedeon Buzar Reis 

(Diretor de Administração e 

Planejamento) 

Bacharel em 

Contabilidade 
Mestre DE 

Cidronia Janiclébia de Oliveira 

Buriti 

Bacharel em 

Engenharia 

Química/Segurança do 

Trabalho 

Mestre DE 
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Diana Sousa Silva Correa Licenciatura em Letras Especialista DE 

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 DE 

Fábio Lustosa Souza * 
Licenciatura em 

Química 
Doutor DE 

 Fernando Pereira de Oliveira 
Licenciatura em 

Matemática 
Mestre DE 

Francisco da Conceição Silva 
Licenciatura em 

informática  
Mestre DE 

Isabel Andrade Lopes de Sousa 
Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
Mestre DE 

Lidiane da Silva Araújo  
Licenciatura em 

Química 
Pós - Doutora DE 

Lucas Fernandes da Silva Bacharel em Zootecnia Mestre DE 

Marcelo Mendonça Teixeira 
Bacharel em 

Administração 
Mestre DE 

Marlon Pereira Farias 
Bacharel em Sistema 

de Informação 
Mestre DE 
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Mary Amália Castro Rocha 

Marques 

Bacharel em 

Contabilidade 
Especialista DE 

Maycon Cesar Pereira Wernz 
Licenciatura em 

Letras/Português/Inglês 
Especialista DE 

Meiriluce Portela Teles Carvalho Educação Artística Especialista DE 

Nahelton Cardoso Bezerra 

Bacharel em 

Engenharia 

Agronômica 

Especialista DE 

Narice Flaviana de Souza Alves 

Barboza 

 
(Docente removida sub júdice) para o 

Instituto Federal da Paraíba - IFPB 

Bacharel em Direito Especialista 

 

20 HS 

Sonadson Diego de Paula Nery 
Licenciatura em 

Geografia 
Mestre DE 

Thiago Pereira Mourão 
Bacharel em Sistema 

de Informação 
Especialista DE 

Ticiana Leite Costa 
Tecnóloga 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 
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QUADRO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

SERVIDOR CARGO FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

Adriano Freire Everton 
Assistente em 

Administração 

Técnico de Nível 

Médio 
Ensino Médio 

Antônio Sérgio Moura Sousa 
Técnico em 

Laboratório 

Técnico em 

Informática 
Ensino Médio 

Jeane Santos Gomes 
Técnico em 

Contabilidade 

Bacharel em 

Contabilidade 
Graduada 

Elizabeth Ferreira Martins 
Assistente em 

administração 

Bacharel em 

Administração 
Especialista 

Hawllyson Rocha Costa Administrador 
Bacharel em 

Administração 
Graduado 

Jéssica Guimarães dos Santos 

Bezerra 

Assistente em 

administração 

Graduanda em 

Engenharia Civil 
Ensino Médio 

Jocília de Jesus Alves Mota 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

Licenciatura em Letras Graduada 

Jodelma Castelo Branco Mendes 

(Diretora de Des. Educacional) 
Pedagoga 

Licenciatura em 

Pedagogia 
Especialista 

Leovegildo Branco Dominice 

Neto 
Enfermeiro 

Bacharel em 

Enfermagem 
Especialista 

Luanny Tomaz Brito Psicóloga Bacharel em Psicologia Mestre 

Lucilene Rodrigues de Melo Contadora 
Bacharel em 

Contabilidade 
Especialista 

Maria do Socorro de Sousa Bibliotecária 
Bacharel 

Biblioteconomia 
Especialista 

Natália Soares Guterres 
Assistente de 

Alunos 
Licenciatura em Letras Especialista 

Paulo Robson Muniz 
Tecnologia da 

informação 

Analista de Sistemas 

(Tecnólogo) 
Graduação 

Wanderson do Nascimento 

Pereira 

Auxiliar de 

Biblioteca 
Nível Médio Graduando 
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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 e em processo de convocação.  

 

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS. 

Após a integralização das disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso Técnico 

em Agricultura, será conferido ao egresso que concluir com aprovação todas as disciplinas 

obrigatórias previstas na matriz curricular o diploma de Técnico em Agricultura. 
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