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CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

A) Nome da Mantenedora 

Associação Educacional de Araras 

 

B) Base Legal da Mantenedora 

A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de 

Araras – “Dr. Edmundo Ulson" – UNAR, iniciou suas atividades como Faculdade de 

Ciências e Letras de Araras em dezembro de 1971. É uma entidade civil, sem fins 

lucrativos, com estatutos registrados em 08 de janeiro de 1972 sob o nº. 102 fls. 90 

do livro "A", nº. 01 do registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado de 

São Paulo, alterado em Ata no dia 25 de setembro de 2012, apresentada e 

protocolada em 01/10/2012, digitalizada e registrada em microfilme sob nº 3757 e 

feita a averbação à margem do registro nº AV.7/102 – Livro “A Nº 1” – PJ, no 

Registro de Pessoas jurídicas de Araras/SP. Tem sede e foro na Avenida Ernani 

Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 

3321-8000. 

 

C) Nome da IES 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 

 

D) Base Legal da IES 

O Centro Universitário de Araras foi credenciado pela Portaria MEC nº. 

2.687, de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. Está 

situado à Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque Santa Cândida - 

CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. 

 

 
UNAR - Centro Universitário de Araras 

 

Fonte: UNAR, 2015. 
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E) Perfil e Missão da IES 

O Centro Universitário tem por missão promover educação de qualidade, 

voltada para sustentabilidade, numa visão integral, com vistas à inovação e 

ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Tem como valores o 

respeito aos direitos humanos, aos princípios de liberdade e solidariedade 

humana, aos valores da democracia e ao meio ambiente. 

O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, nos termos da 

Lei em vigor, é uma instituição particular de ensino superior, que tem por finalidade o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, visando a formação de 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho, demandados por uma 

sociedade produtiva cada vez mais exigente, em sua organização econômica, social, 

política e cultural, não esquecendo a qualificação acadêmica de pesquisadores e 

cientistas, a preservação e promoção da cultura e do bem-comum e o estímulo à 

preservação do meio ambiente. 

 

F) Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

Araras é um município com 130.000 habitantes, segundo o último censo do SEADE 

– Sistema Estadual de Análise de Dados (http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/), 

distribuídos na zona urbana e rural. Localiza-se numa área densamente povoada e 

altamente desenvolvida, que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que representa 

3,17% dos habitantes do Estado de São Paulo. 

 

 
 

O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, 

contando com 144 empresas de médio e grande porte, com destaque para a principal 

fábrica da Nestlé do Brasil e para as Usinas São João e Santa Lúcia. Na região 

estendida de Araras, formada pelos municípios vizinhos, destacamos a cidade de Rio 

Claro, sede de empresas como a Tubos e Conexões Tigre, Grupo Arcor - 

especializada na elaboração de alimentos, guloseimas, chocolates, biscoitos e 

sorvetes; Limeira, que sedia grandes empresas do ramo de autopeças (TRW e 

Arvinmeritor Brasil Sistemas Automotivos); Piracicaba, que sedia empresas como 

a Caterpillar do Brasil, Grupo Cosan e a fábrica da Hyundai do Brasil. A região 

http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/
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também concentra 60% da produção nacional de pisos e revestimentos e grande 

parte da produção nacional de semi-joias, destacando-se, ainda, várias usinas de 

açúcar e álcool.  

Agregado a isso destaca-se a alta concentração de transportadoras (TRW 

Transportes e Danúbio Azul), e centros de distribuição como a DPA - Dairy 

Partners Americas,  presente na cidade de Araras/SP e região. 

 

 
Fonte: Google Imagens, 2016. 

 

Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino 

superior, é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que a cidade de Araras 

detém 0,781, considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros. Dados do 

Governo Federal apontam o aumento da demanda por vagas em instituições de ensino 

superior. 

Outros aspectos relevantes são a taxa de analfabetismo, de apenas 1,2% em 

Araras, além do alto índice de egressos do ensino médio. 
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O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da 

zona urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o 

Marimbondo e o Morro Grande. Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta 

de lixo domiciliar e hospitalar abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A 

coleta de entulho é realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um 

cronograma estabelecido pelo poder público.  

 
 

A energia distribuída no município atende usuários residenciais, industriais e 

estabelecimentos comerciais ou de serviços, além de toda zona rural. A alternativa 

energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela Comgás S/A para 

várias indústrias. Rotineiramente nas usinas, o bagaço de cana-de-açúcar é 

reaproveitado dentro do processo industrial, como combustível nas caldeiras. Essa 

energia gerada supre as necessidades da usina e a excedente é comercializada para a 

concessionária local de energia. Nesta safra, a JOBioenergia, subsidiária da Usina 

Santa Lúcia, está comercializando aproximadamente 140 MWh por dia para a 
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concessionária, energia equivalente ao abastecimento de cerca de 14.000 residências 

da cidade de Araras (Usina Santa Lúcia). 

O bagaço de cana é uma alternativa de geração de energia aliada à preservação 

ambiental, sendo considerada uma energia “limpa” por não ser originada a partir de 

combustível fóssil. No setor de comunicações, o parque industrial da cidade é servido 

por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por linhas telefônicas da Telefônica 

e da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia móvel a Claro, Oi, Vivo, TIM e 

Nextel são opções à população. 

Na rede de esgoto, 100% do que é produzido no município é conduzido até 

Estação de Tratamento de Esgoto. Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a 

remoção de 70% da matéria orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o 

tratamento primário responsável pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e 

materiais decantáveis. O tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos 

de leito fluidizado, RALF. A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 

263,5 mil metros quadrados e está localiza na zona leste da cidade. O município de 

Araras consome atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês, e 

obtém 70% da água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão 

das Araras ao norte da área do município, constituindo seu principal manancial a 

Barragem Tambury que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a 

microbacia do Ribeirão das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem 

a Barragem Hermínio Ometto”. 

 

Bacias Hidrográficas de Araras – SP 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 

O UNAR tem a concepção do meio ambiente em sua totalidade. Considera a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade, isto é, entende que o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente com suas múltiplas e complexas relações, envolve 
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aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Incentiva a participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental corno um valor inseparável do exercício da cidadania.  

Quanto às políticas municipais relacionadas ao meio 

ambiente, Araras participa do projeto ambiental “Município 

VerdeAzul". Somente nos últimos sete anos, a cidade subiu 

302 posições - em 2009 ocupava a 424º posição; e em 

2015 a posição de 122° no total de 616 municípios 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2

011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf), tendo 

como meta atingir acima de 80 pontos para receber a 

certificação de “Município VerdeAzul”. 

 O “Certificado Município VerdeAzul” é concedido aos municípios que atingem a 

nota superior a 80 (oitenta) pontos. Este Certificado reconhece a boa gestão 

ambiental municipal e garante à prefeitura premiada prioridade na captação de 

recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). 

As 10 diretivas onde os municípios concentram seus esforços para 

desenvolvimento da agenda ambiental e suas características fundamentais são: 

Esgoto Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e disposição, de 

forma adequada, dos esgotos urbanos; Resíduos Sólidos - fortalecer a gestão dos 

resíduos sólidos domiciliares e da construção civil, de programas ou ações de coleta 

seletiva e da responsabilidade pós-consumo; Biodiversidade - proteger e/ou recuperar 

áreas estratégicas para a manutenção da biota; Arborização Urbana - incrementar a 

gestão do meio ambiente urbano por meio do planejamento e definição de prioridades 

para a arborização urbana; Educação Ambiental - implementar a educação ambiental 

no âmbito formal e informal em três eixos: formação, capacitação e mobilização da 

comunidade; Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais; 

Gestão das Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água para 

abastecimento público; Qualidade do Ar - implementar atividades e participar de 

iniciativas que contribuam para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e do 

controle da emissão excedente de gases de efeito estufa; Estrutura Ambiental - 

estimular o fortalecimento das secretarias / departamentos / diretorias de meio 

ambiente; Conselho Ambiental - estimular o funcionamento regular dos Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente. 

O UNAR contribui para a que as diretivas apresentadas sejam parte do 

crescimento pessoal de discentes e docentes, realizando trabalho de conscientização e 

campanhas junto à comunidade acadêmica e munícipes e tendo como ponte entre as 

políticas desenvolvidas pela gestão pública e a instituição, o Professor Hélder 

Gasperotto que participa como membro da comissão de meio ambiente municipal.  

Na esfera cultural, em consonância com a visão do UNAR, a cidade de Araras 

apresenta grande preocupação com aspectos de desenvolvimento cultural e 

educacional. Desta forma, através das secretarias municipais de Ação Cultural e 

Cidadania, Educação e Esportes e Lazer, desenvolve várias atividades e eventos 

culturais e educacionais na cidade, incentivando o crescimento e amadurecimento 

intelectual e de cidadania dos munícipes. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
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Diversos festivais de música, salões de arte, como o SAAP – Salão Ararense de 

Artes Plásticas e feiras, como a Feira do Estudante, da qual o UNAR participa junto à 

prefeitura, são promovidos nos equipamentos urbanos culturais, esportivos e de bem-

estar, tais como o Centro Cultural de Araras “Leny de Oliveira Zurita”, a Casa da 

Cultura, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), o Lago Municipal “Fábio da 

Silva Prado” e Ginásio de Esporte “Nelson Ruegger”. 

 

Festival Cultural de Araras - SAAP 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 

A vida cultural do município não se dá somente por eventos e festividades 

pontuais, esses equipamentos são utilizados também como fomentadores de 

desenvolvimento cultural e esportivos ao se tornarem espaço de aulas e oficinas para 

a população. 

Além das ações do próprio município, o Teatro 

Estadual de Araras “Maestro Francisco Paulo Russo”, 

cujo prédio é projeto de Oscar Niemeyer e uma obra 

de arte por si, coloca a cidade na agenda de grandes 

produções, sendo gerido pela APAA – Associação 

Paulista dos Amigos da Arte - em parceria com o 

Governo do Estado de São Paulo e sua Secretaria de 

Cultura.  

 

Trata-se de um teatro de porte médio elaborado 

dentro da técnica mais apurada. Para isso organizamos nossa equipe: Hélio Penteado, 

Hélio Pasta e eu na arquitetura; Promon nos problemas estruturais; Nepomuceno na 

acústica, Mingrone na luminotécnica; Ripper na cenotécnica; Luís Fernando na 

ventilação e ar-condicionado; e Afonso Assumpção no controle diário dos problemas 

arquitetônicos da construção (...) O teatro está pronto. Como arquitetura é simples e 

econômico, evitando grandes painéis de vidro, como suas funções internas sugeriam. 

Somente na cobertura e na marquise de entrada nos permitimos maior liberdade. A 

liberdade e a invenção arquitetural a nosso ver indispensáveis. 

 Oscar Niemeyer 

Os eventos e programação do teatro podem ser acessadas em 

http://teatroestadualdeararas.org.br/index.php/historico/  

 

http://teatroestadualdeararas.org.br/index.php/historico/
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G) Breve Histórico da IES 

As atividades acadêmicas de nível superior, mantidas pela Associação 

Educacional de Araras, entraram em funcionamento no início da década de 70, com a 

criação da Faculdade de Ciências e Letras de Araras, nascida da experiência de um 

grupo de professores idealistas. Anteriormente, em 1953, esse mesmo grupo já havia 

fundado um estabelecimento de ensino secundário, denominado Colégio Comercial 

Conde Silvio Álvares Penteado, sensíveis às necessidades da juventude local e da 

região, que ansiava por oportunidades para realizar a formação escolar e profissional, 

para ingresso no mercado de trabalho que a cada dia se intensificava com o forte 

desenvolvimento da indústria e comércio e demais setores componentes do progresso 

regional. 

A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 anos 

de ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 2.687, de 

02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04.  

Usufruindo da autonomia concedida pelo novo status de instituição universitária, o 

CONSU - Conselho Universitário aprovou em 2005 a criação de cursos de bacharelado 

e licenciatura, tendo iniciado as primeiras turmas: 

 

NO ANO DE 2008 

De Bacharelado: 

1. Engenharia de Produção 

 

NO ANO DE 2010 

De Bacharelado: 

1. Engenharia Civil 

CST: 

1. Logística 

De Licenciatura 

1. Filosofia 

2. Sociologia 

 

NO ANO DE 2014 

De Bacharelado: 

1. Engenharia Agronômica 

CST: 

1. Gestão em Recursos Humanos 

 

Atualmente, os cursos ofertados pela IES na modalidade presencial são:  

 

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Direito 

3. Arquitetura e Urbanismo 

4. Engenharia Civil 

5. Engenharia de Produção 

6. Engenharia Agronômica 
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• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística  

 

No ano de 2010, pela Portaria nº 403/2010, de 01/04/2010, publicada no DOU em 

05/04/2010, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR foi 

credenciado para oferta de Educação a Distância. Na modalidade de EaD, são 

ofertados os seguintes cursos:  

 

• Licenciatura:  

1. Pedagogia  

2. Artes Visuais  

3. História  

4. Geografia  

5. Letras – Português/Inglês  

6. Letras – Português/Espanhol  

7. Filosofia  

8. Sociologia  

  

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Ciências Contábeis  

3. Engenharia Civil 

4. Engenharia de Produção 

5. Teologia  

  

• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística  

  

No âmbito da pós-graduação oferecemos mais de 90 cursos de Especialização, 

tanto em Lato Sensu, quanto MBA. 

 

Atualmente, encontram-se matriculados no UNAR 2.615 alunos, sendo 815 

nos Cursos presenciais e 1.650 alunos nos de modalidade EaD. Na pós-graduação, 

estão matriculados 150 alunos. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

A) Nome do Curso 

Bacharelado em Engenharia Agronômica 

 

B) Nome da Mantida 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR.  

Código MEC: 125 

 

C) Endereço de funcionamento do Curso 

Sede: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP: 13.603-112 

– Araras/SP. 

 

D) Justificativa para a criação/existência do curso, com dados 

socioeconômicos e socioambientais do Curso 

A importância da agricultura no Brasil reflete a origem do próprio 

desenvolvimento do país. Desde os tempos mais remotos, a agricultura foi um dos 

pilares da economia nacional e esse quadro, embora de forma distinta, é percebido 

nos dias de hoje. 

Dentro dessa perspectiva observa-se o Estado de São Paulo como líder no 

segmento. Considerando a cadeia agroindustrial, o PIB do agronegócio do Estado 

representa aproximadamente 20% do PIB do Brasil. Na economia paulista essa 

participação do agronegócio corresponde a aproximadamente 15%. Verifica-se 

também essa porcentagem dos empregos formais do estado oriundos do agronegócio, 

dos quais 35% está na agroindústria, já em serviços 47%, ficando o segmento 

primário com 16%. Esses números não incluem o trabalho da mão de obra familiar, 

importante nas propriedades rurais menores.(CEPEA, 2017). 

Os números referentes ao potencial brasileiro para expansão da produção 

agrícola são muito promissores. A área total ocupada pelas principais culturas 

vegetais aproxima-se de 75 milhões de hectares. E ainda restam 92,8 milhões de 

hectares agricultáveis. Nesse contexto, a projeção para 2017/2018 é que a área total 

disponível para a agricultura ainda será de 64,5 milhões de hectares, sem que haja a 

necessidade de desmatamentos.  

O Brasil ainda possui outros 190 milhões de hectares ocupados hoje com 

espécies destinadas às pastagens, onde 60 milhões estão degradados e poderão ser 

recuperados e utilizados para a produção agropecuária. Além disso, a agricultura é 

fundamental para produzir os combustíveis alternativos, renováveis e de menor 

impacto ambiental, por meio da produção de oleaginosas, álcool e biomassa 

energética, que proporcionarão mudanças na matriz produtiva rural. A bioenergia 

torna-se, cada vez mais, viabilizada pelo desenvolvimento tecnológico e pela real 

necessidade de produção de formas alternativas àquelas geradas pela queima de 

combustíveis fósseis. As gorduras animais também podem ser esterificadas, 

produzindo biodiesel, uma vez que o potencial brasileiro é muito grande nesse tipo de 

matérias primas.  

A relevância da exportação de produtos agropecuários na balança comercial 

brasileira pode ser bem ilustrada pelos dados de 2010. Em relação às exportações, 

houve uma participação de 36,92% em relação aos demais segmentos exportadores. 
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Ainda assim, somente o complexo soja, o setor de açúcar e álcool e de papel e 

celulose responderam por aproximadamente 38 bilhões de dólares, mostrando 

claramente que o Brasil ainda depende fortemente de sua agropecuária.  

A cidade de Araras está situada dentro de um polo expressivo no setor agrícola, 

especialmente na produção de cana-de-açúcar, laranja, olericultura etc. A estratégica 

localização de Araras com fácil acesso a cidades grandes como Campinas, Piracicaba, 

Limeira, viabiliza a pesquisa, produção, comercialização de produtos agrícolas. 

Centros de pesquisa e universidades da região dão o apoio necessário para a 

concretização de projetos de extensão para pequenos produtores da região.  Essas 

características regionais fazem com que o curso de Engenharia Agronômica do Centro 

Universitário de Araras - UNAR tenha grande demanda. Não resta dúvida, ainda, que 

alunos egressos serão facilmente absorvidos pelo mercado. O futuro do profissional 

formado em Engenharia Agronômica é muito promissor e se torna ainda mais 

relevante se considerarmos que no Brasil são formados cinco engenheiros agrônomos 

a cada 1.000 profissionais ativos no mercado de trabalho, enquanto que na França o 

número é de 15 e nos Estados Unidos e Japão a proporção é de 25 (CREA-RS, 2010). 

Segundo dados do IBGE (2017)  pouco mais de 87% da área agrícola é 

ocupada pelo cultivo da cana-de-açúcar. Sendo estes responsáveis por uma produção 

de mais de 2milhões de toneladas de cana, equivalente a um rendimento médio de 

80.000 kg/ha. Nos últimos dois anos observou-se um recuo da área plantada com 

cana-de-açúcar em detrimento de outras culturas como soja e milho. Sendo que estas 

observou-se um aumento na quantidade produzida de aproximadamente 50%. 

Enquanto que a produção de soja teve um salto de 2700t em 2015 para 5940t em 

2016, o milho foi de 5200t para 13260 no mesmo período, o que reflete essa 

migração de cultura. Em parte compreendida como busca natural por outras fontes de 

recursos, dado que o setor sucroenergético passa por um período de relativa 

estagnação econômica. 

 

E) Atos legais do curso 

O Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica foi autorizado pela Portaria 

UNAR nº 34/2013, publicada em 01 de outubro de 2013.  

 

F) Número de vagas pretendidas ou autorizadas 

De acordo com a Portaria UNAR nº 09/2016, publicada em 04 de junho de 

2016, o Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica possui 30 vagas 

autorizadas. 

 

G) Conceito Preliminar de Curso – CPC – e Conceito de Curso – CC 

O Curso ainda não possui este indicativo. 

 

H) Resultado do ENADE no último triênio 

O Curso ainda não possui este indicativo. 

 

I) Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, 

Medidas Cautelares e Termo de Supervisão, quando houver 

Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, 

Medidas Cautelares ou Termo de Supervisão para o curso. 
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J) Turnos de funcionamento do Curso 

O Curso funciona no período noturno. 

 

K) Carga horária total do curso 

O Curso tem carga horária total de 3.650 horas, distribuídas em 2.950 horas 

de atividades teórico-práticas, 500 horas de Estágio curricular obrigatório e 200 horas 

de Atividades Complementares. O curso atende plenamente a Resolução CNE/CES 02, 

de 18/06/2007, que dispõe sobre a integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial e a Resolução do MEC n°1 de 02 de fevereiro 

de 2016, que dispõe sobre as diretrizes curriculares para o curso de Engenharia 

Agronômica. 

 

L) Tempo mínimo e máximo para integralização 

O tempo mínimo para a integralização do curso é de 10 semestres e o máximo, 

15 semestres. 

 

M) Identificação do coordenador do curso 

O Curso está sob a coordenação da Professora Doutora Vanda Renata Reis 

 

N) Perfil do Coordenador de Curso 

A Coordenadora curso possui graduação em Engenharia Agronômica pela 

Universidade Federal de São Carlos (2008), Mestrado em 

Ciências e Tecnologia de Alimentos (Biotecnologia de 

Alimentos e Bebidas) pela Universidade de São Paulo 

(2011) e Doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos 

(Biotecnologia de Alimentos e Bebidas) pela Universidade 

de São Paulo (2016). Tem experiência na área de 

Microbiologia, com ênfase em Microbiologia Industrial e de 

Fermentação, atuando principalmente nos seguintes temas: 

fermentação etanólica, leveduras, Saccharomyces 

Cerevisiae, Leveduras Killer, contaminantes, 

antimicrobianos. 

 

O) Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem 

interrupção dos integrantes do NDE 

O NDE do Curso é composto por 05 docentes, 100% deles possui titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são contratados em 

regime de trabalho de tempo parcial ou integral. O tempo médio de permanência no 

NDE, sem interrupção, é de 3,2 anos. 

Docente Titulação 
Regime 

Trabalho 
Link Lattes 

Helder Henrique Jacovetti 

Gasperoto 

Mestre Parcial lattes.cnpq.br/0371855805064932 

João Henrique do 

Nascimento e Silva 
Mestre Parcial lattes.cnpq.br/9480055990070200 
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Vera Lucia Massoni 

Xavier da Silva 

Doutora Integral lattes.cnpq.br/6634280959271734  

Vanda Renata Reis Doutora Parcial lattes.cnpq.br/7115275491093354 

Wlamir José Paschoalino Mestre Parcial lattes.cnpq.br/5764911092661788 

 

P) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso 

O tempo médio de permanência docente no Curso é de 2,6 anos. 

 

Docente Titulação 
Tempo de Permanência 

no curso (anos) 

Dany Bruno Grossklauss Doutor 01 

Eugênio Yokoya Mestre 02 

Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Mestre 04 

João Henrique do Nascimento e Silva Mestre 04 

José Rafael Pires Bueno Mestre 01 

Leonardo Pires Boava Doutor 01 

Sebastião Donizeti Bazon Mestre 04 

Vanda Renata Reis Doutora 01 

Vera Lúcia Massoni Xavier da Silva Doutor 04 

Wdson de Oliveira Mestre 04 

Wlamir José Paschoalino Mestre 04 

 

Q) Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira, quando houver 

O Curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira 

 

R) Relação de convênios vigentes do curso com outras instituições 

O UNAR possui convênios e parcerias com várias instituições, quais sejam:  

Agentes Integradores de Estágio 

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 

CIN – Centro de Integração de Estudantes 

CEINEE – Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes 

EDUCARE – Educação, Trabalho e Cidadania 

ICAE – Instituto Coroados de Aprendizagem e Estágio 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi São Paulo 

 

Prefeituras Municipais 

Prefeitura Municipal de Leme 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

Prefeitura Municipal de Tarumã 

Prefeitura Municipal de Rio Claro 

Prefeitura Municipal de Catanduva 

Prefeitura Municipal de Assis 

Prefeitura Municipal de Paulínia 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 

Prefeitura Municipal de Araras 

 

http://lattes.cnpq.br/6634280959271734
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Instituições Públicas 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

Tribunal Regional Eleitoral 

50ª Subsecção de Araras da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

Fundação Educativa de Araras 

Diretoria de Ensino da Região de Santo Anastácio 

 

Empresas Privadas 

Nestlé Brasil Ltda 

MG Empreiteira e Construtora Ltda 

ACIA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras 

DPA - Dairy Partners Americas 

Caterpillar Brasil LTDA 

Iochpe Maxion AS 

Banco Santander Brasil AS 

Plannus Incorporadora 

Romanelli, Mecatti e Nunes - Advogados 

 

Instituições de Ensino 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Estadual de Campinas 

Faculdade São Leopoldo Mandic  

Universidade de São Paulo 

Universidade de Algarve – Portugal (Internacional) 

Colégio Objetivo Araraquara 

Escola Objetivo Baby Araraquara 

 

Convênios e Parcerias para o Desenvolvimento do Curso 

UFSCar - Grupo de Estágios e Pesquisas em Monogástricos/CC 

UFSCar - Laboratório de Estudos em Agroecologia - LEA 

Instituto Agronômico de Campinas – IAC 

Plataforma Orgânica - Ary Serviços Agronômicos Ltda  

Manga Rosa 

Amici Mecanização Agrícola 

Viel Agronegócios Ltda 

Nossa Roça 

Irrigarural   
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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1. Contexto Educacional  

O curso de Engenharia Agronômica do UNAR foi concebido para atender a 

demanda do setor por profissionais qualificados técnica, científica e eticamente, nas 

diferentes esferas que compõe o âmbito agrícola especialmente no estado de São 

Paulo.  

O processo de inclusão educacional, conforme o PDI e o PPC, tem caráter 

transversal e articula a tríade ensino, pesquisa e extensão no desenvolvimento das 

ações e programas do Curso. Ele é refletido nos processos avaliativos, metodológicos 

e na organização do trabalho pedagógico como um todo, o que justifica a importância 

de que esse contemple como eixo estruturante, o respeito às diferenças e a 

diversidade humana. Para que isto seja possível, é necessário que se contextualize a 

região através de seus dados socioeconômicos e socioambientais. Araras é um 

município com quase 120.000 habitantes, segundo o último Censo do IBGE. Localiza-

se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, que abrange 1,3 

milhões de habitantes, o que representa 3,17% dos habitantes do Estado de São 

Paulo. 

O curso visa, efetivamente, contribuir na formação de mão-de-obra especializada 

na área de Engenharia Agronômica dos jovens da região de Araras, para que possam 

atuar com eficácia e competência no desenvolvimento de nossa região e de nosso 

país.  

O UNAR tem a concepção do meio ambiente em sua totalidade. Considera a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade, isto é, entende que o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente com suas múltiplas e complexas relações, envolve 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Incentiva a participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental corno um valor inseparável do exercício da cidadania.  

 Neste contexto, o acadêmico do Curso tem o estímulo à cooperação entre as diversas 

regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade. 

O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da 

zona urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o 

Marimbondo. Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta de lixo domiciliar e 

hospitalar abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de entulho é 

realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma 

estabelecido pelo poder público. A energia distribuída no município atende usuários 

residências, indústrias e estabelecimentos comerciais ou de serviços e toda zona rural. 

A alternativa energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado 

pela Comgás S/A para várias indústrias. No setor de comunicações, o parque 

industrial da cidade é servido por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por 

linhas telefônicas da Telefônica e da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia 
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móvel a Claro, Oi, Vivo, TIM e Transit (Telefonia Móvel Setor Corporativo) são opções 

à população. 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Araras (www.araras.sp.gov.br), a 

cidade proporciona ao munícipe 100% de asfalto na zona urbana e 100% de água 

tratada e distribuída em 42.820 ligações domicílios, indústrias, comércios, 

estabelecimentos de serviço e instituições de diversos tipos. Na rede de esgoto, 100% 

do que é produzido no município é conduzido até Estação de Tratamento de Esgoto. 

Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a remoção de 70% da matéria 

orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o tratamento primário responsável 

pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e materiais decantáveis. O 

tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. 

A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros 

quadrados e está localiza na zona leste da cidade. O município de Araras consome 

atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês, e obtém 70% da 

água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão das Araras ao 

norte da área do município, constituindo seu principal manancial a Barragem Tambury 

que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a microbacia do Ribeirão 

das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a Barragem Hermínio 

Ometto. 

 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 

A elaboração deste projeto pedagógico levou em consideração, a Resolução de 

02/2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Engenharia Agronômica, Resolução CNE/CES 02, de 18/06/2007, que dispõe sobre 

a integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial e a Portaria 1.134, de 10/10/2016, que autoriza a oferta de disciplinas EAD 

nos Cursos presenciais autorizados. 

A meta é um ensino calcado na ação-reflexão-ação; um ensino contextualizado 

e que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; um ensino, cujos 

conteúdos ministrados estejam em consonância com as exigências da atualidade e 

que se reverta em benefício da sociedade; um ensino em que o aluno se torne 

autônomo, crítico e reflexivo diante dos problemas do mundo, reconhecendo e 

valorizando os elementos da identidade local e regional em que se insere e 

construindo uma identidade profissional que o conduza a uma prática ética, 

responsável, orientada pelo princípio da alteridade e comprometida com a 

transformação social. 

 

1.3. Objetivos do Curso 

 

Objetivos Gerais 

O Curso de Engenharia Agronômica do UNAR tem como objetivo formar 

profissionais cuja capacidade técnico-científica e responsabilidade social, que 

possibilite aos mesmos atuarem nas diferentes áreas em que o curso se insere. 

Objetiva permitir aos seus egressos a busca continua por soluções relativas à 

produção de alimentos, energia e fibras com a sustentabilidade necessária ao 

desenvolvimento da sociedade. Pretende-se também que o graduando tenha visão 
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empreendedora e ética dos múltiplos aspectos da sustentabilidade social, econômica, 

cultural e ambiental, relacionados ao bom desempenho da profissão. Deste modo, 

estarão aptos a desenvolver, orientar e administrar os diferentes setores envolvidos 

no eixo agroindustrial, desde os sistemas de produção, transformação e 

comercialização de produtos. 

O curso foi desenvolvido visando uma formação generalista, sintonizado com as 

necessidades das empresas, do governo e sociedade brasileira. Assim, o profissional 

estará apto a planejar, pesquisar e aplicar técnicas, métodos e processos adequados a 

solução de problemas e a promoção do desenvolvimento sustentável, de forma ética e 

crítica. 

O egresso de Engenharia Agronômica do UNAR ingressa no mercado de trabalho 

com sólida formação técnico-científica, capacitado para atuar nas áreas de vanguarda 

do seu campo profissional, sem desconhecer, entretanto, a realidade social do campo. 

Durante o curso, os alunos interagem com diferentes áreas de conhecimentos, 

destacando-se as que integram a pauta das principais pesquisas ligadas às ciências 

agropecuárias, sociais e ambientais, passando da biologia molecular aos processos de 

operação de modernas máquinas agrícolas rastreadas por satélites, ao emprego da 

irradiação na conservação dos alimentos, agroenergia, biotecnologia e à 

administração de agronegócios. 

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do curso compreendem o desenvolvimento das 

habilidades e competências necessárias para formar futuros profissionais de 

agronomia. Para tanto o curso foi formulado integrando conhecimentos 

multidisciplinares. Assim em sua matriz curricular contemplou-se as áreas de 

conhecimento que correspondem aos campos inerentes às atribuições e 

responsabilidades desejáveis para a formação adequada do Engenheiro Agrônomo 

em: Fitotecnia; Silvicultura; Ciências do solo; Fitossanidade; Melhoramento genético; 

Zootecnia; Construções rurais; Tecnologia de produtos agropecuários; 

Desenvolvimento rural; Ecologia e meio ambiente; Administração e gestão agrícola. 

O aluno de Engenharia Agronômica, de acordo com as prerrogativas de sua 

habilitação profissional, deve adquirir e desenvolver ao longo do Curso: 

a) Sólida base de conhecimentos nas ciências biológicas, exatas e humanas e 

consciência ética e ecológica visando à conservação do ambiente. 

b) Amplo conhecimento dos diferentes processos de produção vegetal e animal, 

possíveis de serem implementados nas diferentes regiões ecológicas, respeitando os 

estágios de desenvolvimento regional. 

c) Capacidade de empreendimento e de analisar problemas e propor soluções 

objetivas de ordem técnica, gerencial, organizacional e operacional nas diferentes 

etapas dos processos de produção, industrialização e comercialização de produtos 

agrícolas. 

d) Criatividade e competência em seu campo profissional para inovação de 

processos e produtos. 

e) Liderança e capacidade de trabalho em equipe. 

f) Aptidão para o desempenho de atividades ligadas ao meio rural. 
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1.4.Perfil Profissional do Egresso 

Em face do desenvolvimento da atividade agrícola e da intensificação de suas 

inter-relações com a atividade industrial, de processamento, e comercial, no Brasil, o 

profissional Engenheiro Agrônomo deve considerar como espaço de sua atuação não 

apenas as atividades localizadas internamente à propriedade agrícola, devendo atuar 

profissionalmente de maneira mais abrangente, no âmbito do agronegócio, no 

planejamento e encaminhamento da produção agrícola para as fases de 

transformação e circulação nos mercados interno e externo. 

O profissional Engenheiro Agrônomo formado pelo UNAR receberá sólida 

formação básica que contemple visão global dos sistemas de produção agrícola e a 

aquisição de habilidades para modificá-los em moldes científicos, tecnológicos e 

socioculturais e consciência cidadã que o comprometa com o seu tempo, com as 

necessidades do país e da humanidade. 

Em uma sociedade globalizada, onde as mudanças no conhecimento são cada 

vez mais aceleradas, concebe-se a graduação como uma etapa inicial de formação e 

não como um momento de esgotamento do conhecimento. Os egressos do curso de 

graduação em Engenharia Agronômica devem ser profissionais dinâmicos, dotados de 

consciência ética, com visão crítica e global da conjuntura econômica, social, política e 

cultural da região onde atua, do Brasil e do mundo, e que estejam preparado para: 

 Gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção vegetal, inseridos desde o 

contexto de mercados regionais até grandes mercados internacionalizados, 

agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis 

e tecnologias social e economicamente adaptáveis; 

 Atender às demandas da sociedade quanto à excelência da qualidade dos 

produtos de origem vegetal, provendo e garantindo a saúde publica; 

 Viabilizar sistemas alternativos de produção e comercialização, que respondam 

aos anseios específicos de comunidades a margem da economia de escala; 

 Pensar o sistema produtivo contextualizado pela gestão ambiental; 

 Possuir autonomia intelectual e espírito investigativo para compreender e 

solucionar conflitos, dentro dos limites éticos impostos pela sua capacidade e 

consciência profissional; 

 Desenvolver pesquisas, extensão e ministrar aulas nas áreas de interesse 

agronômico; 

 Ser dotado de visão empreendedora e perfil proativo, cumprindo o papel de 

agente empresarial, auxiliando e motivando a transformação social; 

 Supervisionar, coordenar, orientar, assistir, assessorar, dirigir, periciar e 

instalar qualquer projeto rural, de caráter agrícola e não-agrícola ou ambientais; 

 Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão 

de políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação; 

 Posicionar-se em relação aos grandes temas agrícolas e ambientais da realidade 

brasileira e afetos à profissão de Engenheiro Agrônomo; 

 Apresentar visão de longo prazo, bem como boa capacidade de comunicação; 

 Disponibilizar-se para um aprendizado continuado. 

 

Competências e Habilidades 

 O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Agronômica foi elaborado com o 

objetivo de permitir ampla capacitação técnico-científica de seus egressos na busca 
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contínua por soluções relativas a produção de alimentos, energia e fibras necessária 

ao desenvolvimento da sociedade. Pretende-se também que o graduando tenha visão 

holística e ética dos múltiplos aspectos da sustentabilidade social, econômica, cultural 

e ambiental relacionados ao bom desempenho da profissão. Também busca-se o 

desenvolvimento do aspecto de liderança e de empreendedorismo necessários ao 

desenvolvimento e a implantação de inovações tecnológicas. 

O elenco de disciplinas foi estruturado buscando a formação de competências 

que contemplem os aspectos profissionais regulamentados pelas diretrizes 

curriculares do curso de engenharia agronômica aprovadas pelo MEC e pelo sistema 

CONFEA/CREA. 

Com essa formação pretendida, espera-se que o egresso tenha competências e 

habilidades profissionais para: 

a) Planejar, implantar e gerenciar atividades agrícolas e zootécnicas obedecendo 

sempre as melhores práticas disponíveis; 

b) Colaborar para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de tecnologia de 

produção e de transformação de produtos rurais buscando a conservação e a 

preservação dos recursos naturais; 

c) Planejar, elaborar e analisar criticamente o manejo e a conservação do solo, 

dos recursos hídricos, dos sistemas e métodos do geoprocessamento e 

posicionamento por satélite; 

d) Gerenciar o zoneamento econômico-ecológico de culturas agrícolas; 

e) Gerenciar a área fitossanitária com uso adequado de defensivos agrícolas; 

f) Planejar e desenvolver máquinas e equipamentos para operar em áreas 

agrosilvopastoris, incluindo agricultura de precisão e fontes de energia; 

g) Elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos com condutas, atitudes e 

responsabilidades técnicas e sócio-ambientais e realizar vistorias, avaliações, 

arbitramento; 

h) Gerenciar culturas agrícolas em seus diversos aspectos de implantação, tratos 

culturais, colheita, armazenamento, logística e transporte dos produtos e sua 

comercialização; 

i) Organizar processos e técnicas de conservação e transformação de matérias- 

primas em produtos agroindustriais; 

j) Desenvolver processos e técnicas de biotecnologia agrícola, produção de 

energia, açúcar, álcool e biocombustíveis; 

k) Planejar e desenvolver construções rurais, ambiência, edificações, sistemas de 

infraestrutura, estradas e instalações complementares para fins agro-silvo-pastoris e 

agroindustriais; 

l) Planejar e desenvolver a exploração zootécnica; 

m) Desenvolver sistemas agro-silvo-pastoris e agro-ecológicos; 

n) Gerenciar empresas do agronegócio, inteligência de mercado, gestão de risco 

e elaborar políticas setoriais; 

o) Exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no Ensino Superior e 

Técnico Profissional (neste, com a Licenciatura em Ciências Agrárias). 

p) Planejamento e manejo de recursos hídricos de bacias hidrográficas. 
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1.5. Estrutura Curricular 

A estrutura curricular implementada pelo UNAR, está consoante com as 

diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Engenharia 

Agronômica ou Agronomia CONFEA/CREA a serem observadas na organização 

curricular das Instituições de Ensino Superior integrantes dos diversos sistemas de 

ensino, segundo o Conselho Nacional de Educação. 

A carga horária do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica do UNAR é 

de 3650 horas, e, em consonância com as DCNs (Resolução 1, de 02/02/2006, do 

MEC), os Cursos de Graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia apresenta 

conteúdos curriculares distribuídos em três núcleos : (i) Núcleo de Conteúdos Básicos, 

composto dos campos de saber que forneçam o embasamento necessário para que o 

futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado; (ii) Núcleo de Conteúdos 

Profissionais Essenciais, composto por campos de saber destinados à caracterização 

de identidade do profissional; e (iii) Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos, 

visando a contribuir para o aperfeiçoamento da habilitação profissional do formando. 

 

1.6. Conteúdos Curriculares 

A Matriz Curricular está estruturada por disciplinas de área e de curso, 

cumprindo as determinações legais e as Diretrizes Curriculares do curso, e 

organizadas com aulas expositivas, atividades práticas, atividades supervisionadas, 

tais como laboratórios, atividades em biblioteca, trabalhos individuais e em grupo etc. 

Nas disciplinas que requerem práticas, as atividades presenciais são divididas em 

atividades teóricas-práticas em laboratórios específicos, sempre respeitando os 

critérios legais do número máximo de alunos em aulas práticas, no caso das que 

demandam esse tipo de prática, ou através de desenvolvimento de trabalhos em 

equipe e discussão de temáticas de interesse da própria matéria/conteúdo ou de 

enfoque interdisciplinar.  

Semestre Nome da disciplina no currículo 

C.H. 
Total 

(horas) 

C.H. 
Total 
(h/a) 

C.H. 
Teórica 

(h/a) 

C.H. 
Prática 

(h/a) 

1 Introdução à Engenharia Agronômica  -- 60 30 30 

1 Informática -- 60 40 20 

1 Desenho Básico -- 60 40 20 

1 Química Geral e Analítica -- 60 40 20 

1 Matemática Básica -- 60 60 00 

1 Leitura e Produção Textual (EaD) -- 60 60 00 

1 Atividades Complementares I 40 -- -- -- 

 Subtotal: 40 360 270 90 

      

2 Cálculo Diferencial -- 60 60 00 

2 Bioquímica -- 60 40 20 

2 Zoologia -- 60 40 20 

2 Mecânica Aplicada -- 60 60 00 

2 Biologia Celular -- 60 40 20 

2 Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ecologia (EaD) -- 60 60 00 

2 Atividades Complementares II 40 -- -- -- 

 Subtotal: 40 360 300 60 
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3 Álgebra Linear e Geometria Analítica -- 60 60 00 

3 Topografia e Cartografia -- 60 40 20 

3 Microbiologia  -- 60 40 20 

3 Agrometeorologia e Climatologia -- 60 60 00 

3 Botânica -- 60 40 20 

3 Metodologia Científica (EaD) -- 60 60 00 

3 Atividades Complementares III 40 -- -- -- 

 Subtotal: 40 360 300 60 

      

4 Entomologia -- 60 40 20 

4 Fitopatologia -- 60 40 20 

4 Introdução à Geologia -- 60 50 10 

4 Probabilidade e Estatística -- 60 60 00 

4 Fisiologia Vegetal -- 60 40 20 

4 Ética e Legislação Profissional (EaD) -- 60 60 00 

4 Atividades Complementares IV 40 -- -- -- 

 Subtotal: 40 360 290 70 

5 Experimentação Agrícola -- 60 40 20 

5 Solos -- 60 40 20 

5 Fisiologia Animal -- 60 60 00 

5 Hidráulica -- 60 60 00 

5 Genética e Biotecnologia -- 60 50 10 

5 Sociologia, Política e Extensão Rural (EaD) -- 60 60 00 

5 Atividades Complementares V 40 -- -- -- 

 Subtotal: 40 360 310 50 

      

6 Pragas de Plantas Cultivadas -- 60 50 10 

6 Irrigação e Drenagem -- 60 40 20 

6 Fertilidade do Solo -- 60 50 10 

6 Máquinas e Implementos Agrícolas -- 60 60 00 

6 Doenças de Plantas -- 60 40 20 

6 Sistemas de Armazenagem, distribuição Transporte (EaD) -- 60 60 00 

6 Estágio Supervisionado I 100 -- -- -- 

 Subtotal: 100 360 300 60 

      

7 Agricultura I (Algodão, café e cana de açúcar) -- 60 50 10 

7 Melhoramento Vegetal -- 60 60 00 

7 Zootecnia -- 60 50 10 

7 Nutrição de Plantas e Adubação -- 60 50 10 

7 Administração e Economia Rural -- 60 60 00 

7 
Relações Étnico-raciais, Diversidade e Direitos Humanos 
(EaD)  -- 

60 60 00 

7 Estágio Supervisionado II 100 -- -- -- 

 Subtotal: 100 360 330 30 
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8 Construções e Eletrificação Rural -- 60 40 20 

8 Tecnologia e Processamentos de Produtos Agropecuários -- 60 40 20 

8 Fruticultura -- 60 50 10 

8 Horticultura -- 60 40 20 

8 Plantas Daninhas -- 60 60 00 

8 Empreendedorismo (EaD) -- 60 60 00 

8 Estágio Supervisionado III 100 -- -- -- 

 Subtotal: 100 360 290 70 

      

9 Agricultura 2 (arroz, feijão, soja e milho) -- 60 50 10 

9 Agroecologia -- 60 60 00 

9 Avaliação e Perícias -- 60 60 00 

9 Produção de Sementes -- 60 60 00 

9 Silvicultura -- 60 60 00 

9 Gestão de Pessoas (EaD) -- 60 60 00 

9 Estágio Supervisionado IV 100 -- -- -- 

 Subtotal: 100 360 350 10 

      

10 TCC – Trabalho de Conclusão de Curso -- 60 60 00 

10 Agricultura de Precisão -- 60 60 00 

10 Paisagismo -- 60 40 20 

10 Controle e Qualidade de Produtos e Pós-Colheita -- 60 60 00 

10 Uso, Manejo e Conservação da Água e do Solo  -- 60 60 00 

10 Estágio Supervisionado V 100 -- -- -- 

 Subtotal: 100 300 280 20 

10 LIBRAS (Optativa) 60 -- 60 -- 

 
 

Resumo da Carga Horária H/a Horas 

Descrição   

Atividades Teórico-práticas  3.540 2.950 

Atividades Complementares -    200 

Estágio Supervisionado -    500 

TOTAL DO CURSO - 3.650 

Optativa     60       50 

Mínimo exigido para o Curso (Resolução CNE/CES 02/2007): 3.600 horas 
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Ementas e Bibliografia 

 

1° Semestre 
 

 Introdução à Engenharia Agronômica 

Ementa  

Consciência crítica a respeito da escolha profissional e institucional, da formação 

acadêmica e dos compromissos na sociedade. Estrutura do curso de Agronomia. 

Conhecimento da vida acadêmica, da trajetória histórica da agricultura e da ciência 

agronômica. A agricultura brasileira e de SP: Legislação, ética e perfil profissional. 

 

Bibliografia Básica 

BAZZO, W. A; PEREIRA, L. T. V. Introdução à Engenharia: conceitos, ferramentas e 

comportamentos.. Florianópolis: UFSC, 2013. 

BRAGA, B ET elii  Introdução a engenharia ambiental.   SP: Peason, 2005. 

HOLTZAPPLE, M. REECE, W.D.  Introdução à engenharia. SP: LTC, 2013.  

 

Bibliografia Complementar 

ARAUJO, M.J.  Fundamentos de agronegócios.  SP: Atlas, 2003. 

BACHA, C.J.  Economia e política agrícola no Brasil.   AP: Atlas, 2012.. 

CALLADO, S.C.(org)  Agronegócio.   SP: Atlas, 2011. 

SILVA, S.  Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil.   SP:Alfa-Omega, 1995. 

ABBOUD, A.C. Introdução á agronomia. RJ:Interciência, 2013. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933040/pages/-2 

 

 Informática 

Ementa  

Informática na agronomia. Conceitos básicos de computação. Utilização de 

processadores de textos (segundo as normas da ABNT), planilhas eletrônicas e 

apresentações audiovisuais. Uso de tecnologias computacionais na agropecuária 

(Noções de sistemas de informação geográfica e de agricultura de precisão). 

Informática aplicada a qualidade e produtividade na agricultura. Modelo de gerência 

das atividades de um sistema produtivo implementado por um programa de 

computador. 

 

Bibliografia Básica 

MARÇULA, M.; FILHO, P. A.. Informática: Conceitos e Aplicações. SP: Erica, 2012. 

RUAS, J. Informática para Concursos. RJ: Campus, 2007. 
STAIR, R. M. e REYNOLDS, G.W.  Princípios de sistemas de informação.   RJ: 

Cengage/Learning, 2011. 
 

Bibliografia Complementar 

FRANÇA, J. Informática para Concursos. RJ: Ciência Moderna, 2006. 

LAUDON, K.C e LAUDON, J. P.  Sistemas de informação gerenciais.   SP: Pearson, 
2004. 
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NIELSEN, J. e LOLANGER, H.  Usabilidade na Web: projetando websites com 

qualidade. Campus, 2007. 
PREECE, J. Design de interação: além da interação homem-computador. Bookman, 
2005.  

PRIMO, Al. Interação mediada por computador. Porto Alegre:  Siluna, 2008. 
 

Bibliografia Online 

MOURA. A. Informática para concursos. SP: Rideel, 2013. Disponivel 
em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533924185/pages/7 

TRIMER, R. Informática Aplicada. Biblioteca Universitáriada Pearson.  SP: Pearson 
Eduacation do Brasil, 2014. 
Disponivel: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005454/p

ages/-6 
 

 Desenho Básico 

Ementa  

Normas para o desenho técnico à mão livre e com instrumentos. Sistemas de 

representação. Operações gráficas fundamentais. Construções de figuras geométricas. 

Tangência e concordância de curvas. Projeções ortogonais, perspectiva. Normas 

técnicas para apresentação de projetos. Aplicações em construções rurais. 

 

Bibliografia Básica 

BORGERSON, J. , LEAKE, J. Manual de desenho técnico para engenharia. SP: LTC, 
2013 
MONTENEGRO,G.  Perspectiva dos profissionais.   SP:Blucher,2010. 

SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Lisboa: Ed. Lidel, 2005. 
 

Bibliografia Complementar 

CHING. Dicionário visual arquitetura. SP: Ed. Martins Fontes, 1999. 

MANFE, G., POZZA, R, SCARATO, G. Desenho técnico Mecânico. SP: Hemus, 2004, v.1. 
MONTENEGRO G. Desenho de projetos. SP: Blucher, 2012. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. SP: Edgard Blücher, 1978. 
NEUFERT. A Arte de Projetar. SP: Gustavo, 2002. 

 
ONLINE 
SILVA, A.S.   Desenho técnico.   SP:Pearson, 2014. 

Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010977/pages/-12 

ASSUNCAO, M.M.F. Coreldraw. Ed. eletrônica. ERJ Composição  e Artes gráficas. 

Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788534613750/pages/_

1 

 

 Química Geral e Analítica 

Ementa  

Propriedades gerais da matéria. Teoria atômica. Tabela Periódica dos elementos. 

Reações Químicas. Dispersões físicas e químicas. Estrutura das substâncias sólidas, 

líquidas e gasosas. Velocidade das reações. Equilíbrio químico. Eletroquímica e 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533924185/pages/7
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005454/pages/-6
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005454/pages/-6
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energia. Combustão e combustíveis. Aglomerantes. Química dos lubrificantes. 

Exemplos aplicados às Engenharias. 

 

Bibliografia Básica 

BROWN, l.; HOLME, T. A. Química geral aplicada à engenharia. RJ: Cengage Learning, 

2012. 

MAHAN, B. H.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário.  SP: Edgard Blücher, 

2000. 

TRSIC, M. e  FRESQUI, M.C.  Curso de química para engenharia: energia.  SP:Manole, 

2012.  

 

Bibliografia Complementar 

KOTZ, J. C.; TREICHED JR, P.. Química e reações químicas.  RJ: LTC. 2002. 2 v. 

O'CONNOR, R.. Fundamentos de química. SP: Harper & Row, 1977. 

ROZEMBERg, I.M.  Quimica geral.  SP:Blucher 2002. 

SARDELLA, A  E MATEUS,E. Curso de química: química geral.    SP:Ática, 1995. 

 

ONLINE 

 MAIA, D. J. Química Geral: fundamentos. São SP: Pearson Prentices Hall, 

2017. Disponivel 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050513/pages/_

5 

 HAGE. D.S Química Analítica e Analise quantitativa. 1 ed. SP: Pearson Prentices 

Hall,2012. Disponivel 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059813/pages/-

8 

 

 Matemática Básica 

Ementa  

Conjuntos numéricos, Operações fundamentais, Cálculo de expressões numéricas, 

Representações decimais, Frações, Dízimas periódicas, Potenciação, Radiciação, 

Expressões algébricas, Produtos notáveis, Equação de 2º grau com uma variável, 

Razão e proporção, Porcentagem, Grandezas e unidades de medidas. 

 

Bibliografia Básica 

DANTE,L.R.  Matemática: contexto e aplicação.   SP: Ática, 2006. 

BONVIOVANNI,V.,LEITE, O.R.V. e Lalureano, J.L.T.  Matemática (vol. Único).   SP:Ática, 

2007. 

IEZZI,G. e MURAKAMI,C.  Fundamentos da matemática elementar: conjunto e 

funções. 8ª.ed.  SP:Atual,2004. Vol1. 

   

Bibliografia Complementar 

IEZZI, G. Fundamentos da matemática elementar: trigonometria. 8ª. ed.  SP: Atual, 

2004. Vol3. 

HAZZAN, S. Fundamentos da matemática elementar: combinatória e probabilidade.  

SP: Atual, 2004. Vol.5. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050513/pages/_5
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050513/pages/_5
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059813/pages/-8
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059813/pages/-8
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DOLCE, O e POMPEO, J.N.  Fundamentos da matemática elementar: geometria plana. 

8ª. ed. SP:Atual,2005. Vol.9. 

ALENCAR Filho, E. Teoria elementar dos conjuntos. SP: Nobel,1990. 

  

Bibliografia Online  

OLIVEIRA,C.A.M. Matemática: educação de jovens e adultos. SP: Intersaberes, 2016. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721430/pages/-2 

BARRETO,M.  Trama matemática; princípios e práticas no ensino médio. SP: Papirus, 

2013. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810214/pages/-2 

 

 Leitura e Produção Textual 

Ementa  

Língua e Cultura. Texto e Discurso. Texto e momento histórico. Linguagem denotativa 

e linguagem conotativa. Diferentes linguagens e materialização textual: estratégias de 

leitura. Gêneros textuais. Técnicas de argumentação. Qualidades de um texto. 

Resumo e resenha. A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A 

natureza social do fenômeno comunicacional. A comunicação social e a indústria 

cultural. 

 

Bibliografia Básica 

BECHARA, E.  Moderna gramática portuguesa.  SP: Nova Fronteira, 2009. 

GOLDSTEIN, N.:LOUZADA,M.S. e IVAMOTO,R.  O Texto sem mistério.  SP:Ática, 2010. 

KOCH, I.V e TRAVAGLIA, L .C.  A Coerência textual.   SP: Contexto, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, C. e CINTRA, L.  Nova gramática do português contemporâneo.  RJ:Lexikon, 

2010. 

MACHADO NETO, O. Competência em comunicação organizacional escrita. RJ: 

Qualymark, 2003. 

NADOSLSKIS, H.  Normas de comunicação em língua portuguesa.   SP:Saraiva,2012. 

NASSAR,R. e FIGUEIREDO, R. O que é comunicação empresarial. SP: Brasiliene, 2008. 

TEIXEIRA, L. Comunicação na empresa. RJ: FGV, 2009. 

  

ONLINE 

SANTOS, L.W. Analise e Produção de textos. SP: Contexto, 2012. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447188/pages/5 

FONTANA, M.F; PORSCHE, S.C. Leitura, escrita e produção oral. CAXIAS DO SUL: 

EDUCS, 2011. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616296/pages/7 

 

 Atividades Complementares I 

Ementa  

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447188/pages/5
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616296/pages/7
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ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 

técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 

sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  

 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

 

2° Semestre 
 

 Cálculo Diferencial 

Ementa  

Funções reais de uma variável real. Limite. Continuidade. Derivação. Estudo da 

variação das funções. Aplicações da derivada. Primitivas. Teorema Fundamental do 

Cálculo. Técnicas de Primitivação. Aplicações da Integral definida na geometria (áreas, 

volumes, comprimentos), na Física e na Engenharia. Fórmula de Taylor. 

Bibliografia Básica 

ÁVILA, G. Cálculo 1: Funções de uma variável. . RJ: LTC ,2012. 

GUIDORIZZI, H. Um Curso de cálculo. . RJ: LTC, 2012. 1 v. 

THOMAS, G. B. Cálculo.  SP: Addison Wesley, 2011. 1 v. 
  

Bibliografia Complementar 
ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

HOFFMANN, L; BRADLEY, G. L.  Cálculo um curso moderno e suas aplicações.  SP: 
LTC, 2002. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica.  SP: LTC . 1994. 

MORETTIN, P.A e HAZZAN, S. e BISSAB, W.O.  Cálculo ; funções de uma e várias 
variáveis.   SP:Saraiva,2006. 

RIGHETTO, A e FERRAUDO,A.S.  Cálculo diferencial e integral-I.   SP:IBEC, 1987. 

  

Bibliografia Online 

AFANSO S. Calculo integral. SP: Pearson Eduacation do Brasil, 2014. Disponível 
em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009766/pages/-

14 

TOMAS, G.B et al. Calculo. SP: Pearson Eduacation do Brasil, 2012. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430867/p
ages/-8 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009766/pages/-14
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009766/pages/-14
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430867/pages/-8
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430867/pages/-8
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 Bioquímica 

Ementa  

Química e metabolismo dos carboidratos, proteínas, lipídios e aminoácidos 

(enzimologia). Porfirinas, pigmentos biliares, hemoglobina. Vitaminas lipossolúveis e 

hidrossolúveis. Fosforilação oxidativa e cadeia de transportes de elétrons. Integração 

metabólica e mecanismo de regulação. 

 
Bibliografia Básica 

BERG, J. M., TYMOCZKO, J. L., STRYER, L. Bioquímica, RJ: Ed. Guanabara Koogan, 
2004. 

MARZZOCO, A., TORRES, B. B. Bioquímica básica. RJ: Ed. Guanabara Koogan, 2007. 
NELSON, D. L., COX, M. M. Lehninger Princípios de bioquímica. Ed. Sarvier, SP: 2006. 
  

Bibliografia Complementar 
DE ROBERTIS, E.; HIB, J. Bases da Biologia celular e molecular.. Ed. Guanabara 

Koogan.RJ: 2006. 
KOTZ, J. C.; TREICHED JR, P.. Química e reações químicas.  RJ: LTC. 2002. 2 v. 
MAHAN, B. H.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário.  SP: Edgard Blücher, 

2000. 
MURRAY R. K. H. Bioquímica Ilustrada. México: Manual moderno, 2005. 

  
Online 
BRACHT, A. ; ISCHII-IVAMOTTO. Métodos em laboratório de bioquímica. BARUERI-SP: 

Manoeli, 2003. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520413388/pages/_

7 

 

 Zoologia 

Ementa  

Abordagem sistemática, funcional evolutiva, morfofisiológica, distribuição e ecologia 

dos diversos filos, visando aliar os conhecimentos anatômicos à função e às aplicações 

na área agronômica. Fundamentos teórico-práticos para o ensino de Zoologia. 

 
Bibliografia Básica 

BUZZI,Z.J. Entomologia didática.   PR: UFPR, 2013. 
HICKMAN, C.P; ROBERTS, L.S & LARSON, A. Princípios integrados de zoologia. 11o ed. 

Guanabara, RJ: 2004. 
STORER, T.I. & USINGER, R.L. Zoologia Geral. SP: Nacional / Ed. da USP.: 1991. 
  

Bibliografia Complementar 
SENE, A. e outros. Guia de campo de pragas e insetos benéficos da soja . SP: 

Alexandre Sene, 2008. 
RAFAEL, J. e outros. Insetos do Brasil: diversidade e taxonomia. SP: HOLOS, 2012 
BRUSCA, G. J.; BRUSCA, R. C. Invertebrados.. RJ: Guanabara-Koogan, 2007. 

KARDONG, K.V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. SP: Ed. Roca, 
2010. 

CARRANO-MOREIRA, A.F.  Insetos: manual de coleta de identificação.   RJ:Technical 
books,2015. 
SILVA JUNIOR, C. Biologia. v.2, SP: Saraiva, 2005. 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520413388/pages/_7
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520413388/pages/_7
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 Mecânica Aplicada 

Ementa 

 Força, cinemática e dinâmica do ponto material. Leis de Newton e suas aplicações. 

Trabalho, energia e sua conservação. Momento linear e sua conservação. 

Determinação do momento de inércia. Cinemática e dinâmica do movimento de 

rotação. Momento angular e sua conservação. Gravitação. 

 
Bibliografia Básica 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. RJ: LTC, 
2012. 1 v. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física básica I: mecânica. SP: Edgar Blücher. 2011. 
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. RJ: LTC, 2012. 1 v. 
   

Bibliografia Complementar 
FRANÇA,L.N. e MATSUMURA, A.Z.  Mecânica geral.   RJ:Blucher, 2011. 

HERSKOWICZ, G.; PENTEADO, P. C.; SCOLFARO, V. Curso completo de Física.   SP: 
Moderna,1992. 
HEWITT, P. G. Física conceitual.   PA: Bookman, 2011. 

RESNIK, R; HALLIDAY, D.; KRANE K.  Física1.  SP: LTC, 2008 
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. RJ: LTC, 2012. 2 v. 

  
Bibliografia Online  
TAVARES K. Física Geral. SP: Pearson Education do Brasil, 2014. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543011080/pages/-

6 

 

 Biologia Celular 

Ementa  

História, conceito e importância da biologia celular. Morfologia e Fisiologia Celular. 

Composição química celular. Ciclo celular. Divisão e diferenciação celular. 

Biotecnologia. 

 

Bibliografia Básica 

DE ROBERTIS, E.; HIB, J. Bases da Biologia celular e molecular.. Ed. Guanabara 
Koogan.RJ: 2006. 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular.. Ed. Guanabara 
Koogan.2005. 

NELSON, D. L., COX, M. M. LEHNINGER Princípios de bioquímica. Ed. Sarvier, SP: 
2006. 

 
Bibliografia Complementar 
BERG, J. M., TYMOCZKO, J. L., STRYER, L. Bioquímica, RJ: Ed. Guanabara Koogan, 

2004. 
LODISH, H.; BERK, A.; ZIPURSKY, S.L.; MATSUDAIRA, P.; BALTIMORE, D.; DARNELL, 

J. Biologia celular e molecular. Ed. ARTMED. Porto Alegre. 2015. 
MARZZOCO, A., TORRES, B. B. Bioquímica básica. RJ: Ed. Guanabara Koogan, 2007. 
SILVA Jr, C.; SASSON, S. e CALDINI Jr., N.  Biologia .  SP:Saraiva, 2011.v.2 

SOUZA, L.A. de. Morfologia e anatomia vegetal: célula, tecidos, órgãos e plântula.. 
Ponta Grossa: UEPG, 2009. 

  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543011080/pages/-6
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543011080/pages/-6
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Bibliografia Online 

CARVALHO, H. F. A Célula/ Hernandes, . Barueri, SP: Manoele, 2007. 
Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425435/pages/_

1 

 

 Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ecologia 

Ementa  

Ecologia e meio ambiente. O movimento ecológico. Ecodesenvolvimento. 

Desenvolvimento Sustentável. Legislação, gestão, planejamento e políticas 

ambientais. Impacto ambiental – caracterização ambiental (meios físico, biológico e 

antrópico). Diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ações 

mitigadoras. A preservação e o conhecimento da sociobiodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra. Estrutura dos ecossistemas; Energia e Matéria nos 

Ecossistemas; Ciclos biogeoquímicos; Fatores limitantes; Ecologia de Populações; 

Ecossistemas brasileiros; Sucessão Ecológica. 

 
Bibliografia Básica 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, métodos e instrumentos. 
SP: Saraiva, 2012. 

SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP: Oficina de textos, 2008 
VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 
  

Bibliografia Complementar 
Ab”Sáber, A.  Os domínios de natureza no Brasil.   SP:Ateliê, 2011. 

DIAS, G. F.  Educação ambiental: princípios e práticas. SP: Gaia, 2000. 
FURLAN,S.A. e NUCCI,J.C.  A Conservação das florestas tropicais .   SP:Atual,2006. 

GUERRA, A.J.T. e CUNHA, S.B.  A Questão ambiental: diferentes abordagens.   SP: 
Bertraned,2012, 
SILVA,J.X. e ZAIDAN,R.T.  Geoprocessamento e análise ambiental: 

aplicações.   SP:Bertrand,2012  . 
  

ONLINE 
LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma educação intrínseca. Barueri, SP: Manoeli, 
2012. 

Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075/pages/-

16 

 

 Atividades Complementares II 

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 

técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 

sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425435/pages/_1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425435/pages/_1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075/pages/-16
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432075/pages/-16
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Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

 

3° Semestre 
 

 Álgebra Linear e Geometria Analítica 

Ementa  

Introdução. Distribuição de frequências. Medidas descritivas. Análise combinatória. 

Distribuição de probabilidade. Correlação e Regressão. Cálculo das Probabilidades. 

Variável aleatória. Modelos de distribuições discretas de probabilidade. Modelos de 

distribuições contínuas de probabilidade. Intervalo de confiança e testes de hipóteses. 

 

Bibliografia Básica 

DOWNING, D. e  CLARK, J.  Estatística aplicada.  SP:  Saraiva, 2011. 

LARSON, R e FARBER, B.  Estatística aplicada.   SP: Pearson, 2010. 

MAGALHÃES, M.N.  e LIMA. A.C.P.  Noções de probabilidade e estatística.   SP: 

USP,2012. 

  

Bibliografia Complementar 

BUSSAB, W e MORETTIN, P. Estatística básica: SP: Saraiva,2011. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. SP: Saraiva, 2009. 

MARTINS, G. A. e DONAIRE, D. Princípios de estatística.  SP: Atlas, 2006. 

SPIEGEL, M.R.  Probabilidade e estatística.   SP:Pearson,2004. 

VIRGILLITO, S. B. Estatística aplicada à administração. SP: USJT, 2008. 

  

Bibliografia Online 

LARZON, Estatística Aplicada. SP: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_

7 

 

 

 Topografia e Cartografia 

Ementa  

Planimetria: medição direta. Goniometria. Medição indireta. Levantamento 

planimétrico. Mapas, fotos e sensores: conceitos e definições. Escalas. Coordenadas. 

Legendas. Orientação de rumo. Declinação magnética. Projeções cartográficas. Fusos 

horários. Medidas de áreas e distâncias. Pantógrafo e planímetro. Perfis topográficos 

em escalas diferentes 

 

Bibliografia Básica 

CASACA, Joao M. Topografia geral.  RJ LTC, 2013. 

FITZ,P.R.  Cartografia básica.   SP:Oficina de texto,2010.   

MCCORMAC, Jack. Topografia. RJ: LTC, 2013. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_7
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_7
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 Bibliografia Complementar 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Execução de 

levantamento   topográfico. NBR 13.133. Maio 1994. 

BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol I. SP: Edgard Blucher, 2004. 

BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol II SP: Edgard Blucher, 2004. 

COMASTRI, J. A.; TULER, J.C.. Topografia altimetria. Universidade Federal de 

Imprensa Universitária, UFV, 2011. 

FITZ, P.R. Geoprocessamento sem complicação. SP: Oficina de Texto, 2010. 

ZUQUETE,L E GANDOLFI, N.  Cartografia geotécnica. SP: Oficna de Texto, 2013. 

 

ONLINE 

GARCIA, M.C.P.  Aplicação do sistema de informações geográficas em estudos 

ambientais.   SP:Interciências,2014. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129913/pages/-2 

 

 Microbiologia 

Ementa  

Importância e objetivos da microbiologia. Caracterização e classificação de 

microrganismos. Metabolismo, nutrição, controle e cultivo de microrganismos. A 

microbiota do solo. Atividades dos microrganismos no solo. Influência dos fatores do 

ambiente na microbiota do solo. Interação microrganismos x solo x planta. Noções 

sobre microbiologia da água. 

 

Bibliografia Básica 

PELCZAR Jr, CHAN, E.C.S., KRIEG, N.R. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. SP: 

Makron Books, 1997. 
TRABULSI, L.R. E ALTERTHUM, F.  Microbiologia.  SP:Atheneu, 2008. 

FIGUEIREDO, BURITY, STAMFORD, SILVA SANTOS.  Microrganismos e 
agrobiodiversidade. SP: AGROLIVROS, 2008. 
  

Bibliografia Complementar 

BERGAMIN FILHO, A e AMORIM, L. Doenças de plantas tropicais.   SP:Ceres, 1996. 
DE ROBERTIS, E.; HIB, J. Bases da Biologia celular e molecular.. Ed. Guanabara 

Koogan.RJ: 2006. 
MENDES, M.A.S. [et al] (ed.). Fungos em Plantas no Brasil. Embrapa: Brasília, 1998 

AMORIM,L., REZENDE J. A.M. E BERGAMIN FILHO, A. Manual de 
fitopatologia  princípios e conceitos.  vol. 1. 
Fitopatologia - conceitos e exercícios de laboratório.  SP: Prática Atheneu , 2011.  

Bibliografia Online 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. SP: Prentice 

Hall, 2004. Disponivel 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918512/pages/-

16 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129913/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918512/pages/-16
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918512/pages/-16
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 Agrometeorologia e Climatologia 

Ementa  

O meio climático e as plantas cultivadas. Temperatura do ar. Temperatura do solo. 

Precipitação pluviométrica. Radiação solar. Pressão Atmosférica. Evaporação e 

Evapotranspiração. Fotoperíodo. Balanço hídrico. Ventos. Geadas. Zoneamento 

agroclimático. 

 
Bibliografia Básica 

CAVALCANTI ,I.F.A. et elii.  Tempo e clima no Brasil.   SP:Oficina de texto,2009. 
MENDONÇA,F. e DANNI-OLIVEIRA,I.M.  Climatologia; noções básicas e climas do 

Brasil.   SP:Oficina de Texto, 2007. 
 AYOADE, J.O.  Introdução à climatologia para os trópicos. SP:Bertrand, 2006. 
  

Bibliografia Complementar 
CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. SP:Blucher, 2010.   

DREW,D.  Processos interativos homem –meio ambiente.   SP:Bertrand,2005. 
SANCHEZ,L.H.  Avaliação do impacto ambiental.   SP:Oficina de texto, 2005. 
TEIXEIRA W. et elii (Orgs) Decifrando a terra. SP: Ed. Nacional, 2009. 

SILVA,J.X. e ZAIDAN,R.T.  Geoprocessamento e análise ambiental: 
aplicações.   SP:Bertrand,2012  . 

  
ONLINE 
REICHARDT, K. TIMM, L. C. - Água e sustentabilidade no sistema solo-planta-

atmosfera - ISBN: 9788520446799 – Disponível 
em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520446799 

 CHANG M. Metodologias de estudos de vulnerabilidade à mudança do clima  . RJ: 

Interciência.. 2015 ISBN: 9788571933620 Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933620/pages/-

2 

 

 Botânica 

Ementa  

Botânica e suas divisões; Morfologia externa e anatomia de raiz, caule, folha; 

Anatomia básica da flor, morfologia floral básica e diversidade floral em Angiosperma. 

Estudo morfológico e classificação dos frutos; Morfologia e tipos de sementes.  

Introdução à Sistemática Vegetal: conceitos, princípios, hierarquia taxonômica, 

sistemas de classificação. Coleta, preparação e conservação de plantas. Taxonomia de 

Gimnospermas e Angiospermas. 

 

Bibliografia Básica 
HAVEN, P.R.; EVERT, R.E.; EICHLHRON, S.E. Biologia vegetal. RJ: Guanabara Koogan, 
1996. 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil. Vol. 1. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2010. 

SOUZA ,  V. C, E LORENZI.H.  Chave de identificação. SP:Platarum,  2014. 
 
Bibliografia Complementar 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil. Vol. 2. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2009. 

LORENZI, H. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova Odessa: Instituto 
Plantarum, 2008. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520446799
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933620/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933620/pages/-2
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OLIVEIRA, E.C.de. Introdução à biologia vegetal. SP: Edusp, 2003. 

SOUZA, L.A. de. Morfologia e anatomia vegetal: célula, tecidos, órgãos e plântula. 
Ponta Grossa: UEPG, 2009. 
SOUZA,V;LOURENZI, R.  Botânica sistemática.   SP:Platarum, 2015. 

 

 

 Metodologia Científica 

Ementa  

O papel da ciência na sociedade. Tipos de conhecimentos. Métodos e técnicas de 

pesquisa. Trabalhos acadêmicos. Projeto de pesquisa experimental e não 

experimental. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Relatórios de pesquisa. Normas da 

ABNT. Direitos autorais. 

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO, I. B. O Prazer da produção científica. SP: Ed. Prazer de Ler, 2000. 

MARCONI, M. A. e LAKATOS, E.M.  Metodologia do trabalho científico.   SP:Atlas, 

2011. 

MEDEIROS, J.B.  Redação científica.   SP: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ECO, U. Como se faz uma tese. SP: Perspectiva, 1998. 

GONSALVES, E. Conversas sobre iniciação e a pesquisa cientifica. Campinas: Alínea, 

2001. 

HENRIQUES, M.L.S. (org) Metodologia para trabalhos científicos e acadêmicos.  

Bagé(RS):Urcamp, 2009. 

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. SP: Atlas, 

2006. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. SP: Cortez, 2007. 

ONLINE 

CERVO, A; BERVIAN, P.A e SILVA, R.  Metodologia científica .   SP: Pearson, 2007. 

Disponível em; 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476 

 

 

 Atividades Complementares III  

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 

técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 

sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  

 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

 

http://e.c.de/
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476
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Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

4° Semestre 

 Entomologia 

Ementa  

Entomologia; Coleção entomológica; Técnicas entomológicas. Identificação de insetos. 

Características físicas e comportamentais dos insetos e ácaros; Biologia. Fisiologia. 

Morfologia externa. Principais ordens de importância agrícola; Ácaros de importância 

Agrícolas; Manejo Integrado de Pragas (MIP); Controle Biológico: Conceitos gerais e 

uso de agentes entomófagos. Danos e utilidade dos insetos. 

 

Bibliografia Básica 

GALLO, D. et. al. Manual de Entomologia Agrícola. São Paulo: Editora Agronômica 

Ceres, 2002. 

ALMEIDA, L.M.; RIBEIRO-COSTA, C.S.; MARINONI, L. Manual de coleta, conservação, 

montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto, Holos, 1998, 78p. 

ZUCCHI, R.A. Guia De Identificação De Pragas Agrícolas. Piracicaba: FEALQ, 1993. 

 

Bibliografia complementar 

PARRA, J.R.P.; BOTELHO, P.S.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; BENTO, J.M. Controle 

Biológico no Brasil – Parasitóides e Predadores. Manole Editora: São Paulo, 

2002, 609p.  

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

São Paulo: Roca, 2007. 440 p. 

BORROR, D.J., DeLONG, D..M. Introdução ao estudo dos insetos. São Paulo: 

CENGAGE Learning, 2011. 809p. 

 

 Fitopatologia  

Ementa  

Conceito de doenças. Importância e sintomatologia de doenças de plantas. Tipologia 

de danos. Etiologia de doenças. Parasitismo e desenvolvimento de doenças. Relações 

infecciosas. Ciclo das relações patógeno-hospedeiro e suas relações com o controle de 

patógenos. Interações fitopatógenos x plantas x ambiente. Isolamento e identificação 

de fungos fitopatogênicos. Fisiologia do parasitismo e sua importância na resistência 

de plantas a fitopatógenos. Caracterização e taxonomia de fungos fitopatogênicos. 

Identificação de doenças fúngicas em grandes culturas tropicais, fruteiras e hortaliças. 

 

Bibliografia Básica 

AMORIM,L., REZENDE J. A.M. E BERGAMIN FILHO, A. Manual de 

fitopatologia  princípios e conceitos.  vol. I. 

AMORIM,L., REZENDE J. A.M. E BERGAMIN FILHO, A. Manual de 

fitopatologia  princípios e conceitos.  vol. II. 

ROMEIRO, R. Controle biológico de doenças de plantas: fundamentos. Viçosa: UFV, 

2013. 
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Bibliografia Complementar 

BERGAMIN FILHO, A e AMORIM, L. Doenças de plantas tropicais.   SP:Ceres, 1996.(4) 

MENDES, M.A.S. [et al] (ed.). Fungos em Plantas no Brasil. Embrapa: Brasília, 1998. 

PELCZAR Jr, CHAN, E.C.S., KRIEG, N.R. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. SP: 

Makron Books, 1997. 

TRABULSI, L.R. E ALTERTHUM, F. Microbiologia.  SP: Atheneu, 2008. 

TRIGIANO,R.N.;WINDHAM,M.T. e WINDHAM,A.S Fitopatologia - conceitos e exercícios 

de laboratório.  SP: Prática Atheneu, 2011. 

  

Bibliografia Online 

ESPOSITO E., AZEVEDO J. L. Fungos: Uma Introdução à biologia, bioquímica e 

biotecnologia .Caxias do Sul: Educs  2010 . ISBN: 9788570615626. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615626/pages/-1 

 

 

 Introdução à Geologia  

Ementa  

Constituição da Terra. Mineralogia: conceito de minerais, nomenclatura 

características, gênese, propriedades, reconhecimento macroscópico, importância 

agrícola. Petrologia: conceito de rochas, gênese, classificação, importância agrícola e 

reconhecimento macroscópio. Intemperismo e formação do solo: alterações físicas e 

químicas dos minerais e das rochas e suas influências na formação e no 

comportamento dos solos. 

 

Bibliografia Básica 

SANTOS, H. G. et elli  Sistema Brasileiro de classificação de solo. SP: EMBRAPA, 2013. 

WEIL, N. e BRADY,R.  Elementos da natureza e propriedades dos solos.  SP: Bookman, 

2013. 

PRIMAVESI A., Pergunte ao solo e as raízes. SP: Nobel, 2014. 

  

Bibliografia  Complementar 

ESPINDOLA, C.R, Retrospectiva crítica sobre a pedologia. SP:Unicamp,2008. 

GUERRA, A. J. T.; JORGE M. do C. O.(orgs), Processos erosivos e recuperação de 

áreas degradadas. SP: Oficina de Textos, 2013. 

LEPSCH,I.  19 lições de pedologia.   SP: Oficina de texto, 2013. 

PRIMAVESI A. Manejo ecológico do solo. SP: Ed. Nobel. 2010 

RESENDE, M. e outros.   Pedologia: base para distinção de ambientes.   Lavras(MG): 

UFLA, 2007. 

TEIXEIRA W. et elii (Orgs) Decifrando a terra. SP: Ed. Nacional, 2009. 

  

Bibliografia Online 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos - ISBN: 9788579750083 – 

Ed.:Oficina de Textos. 1995 - Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570615626/pages/-1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1
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 Probabilidade e Estatística 

Ementa  

Introdução. Distribuição de frequências. Medidas descritivas. Análise combinatória. 

Distribuição de probabilidade. Correlação e Regressão. Cálculo das Probabilidades. 

Variável aleatória. Modelos de distribuições discretas de probabilidade. Modelos de 

distribuições contínuas de probabilidade. Intervalo de confiança e testes de hipóteses. 

 
Bibliografia Básica 

DOWNING, D. e  CLARK, J.  Estatística aplicada.  SP:  Saraiva, 2011. 
LARSON, R e FARBER, B.  Estatística aplicada.   SP: Pearson, 2010. 

MAGALHÃES, M.N.  e LIMA. A.C.P.  Noções de probabilidade e estatística.   SP: 
USP,2012. 
  

Bibliografia Complementar 
BUSSAB, W e MORETTIN, P. Estatística básica: SP: Saraiva,2011. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. SP: Saraiva, 2009. 
MARTINS, G. A. e DONAIRE, D. Princípios de estatística.  SP: Atlas, 2006. 
SPIEGEL, M.R.  Probabilidade e estatística.   SP:Pearson,2004. 

VIRGILLITO, S. B. Estatística aplicada à administração. SP: USJT, 2008. 
  

Bibliografia Online 
LARZON, Estatística Aplicada. SP: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_

7 

 

 

 Fisiologia Vegetal 

Ementa  

Relações energéticas. Economia de água. Absorção e transporte de minerais. 

Fotossíntese. Respiração. Translocação. Fisiologia da nutrição mineral. Os reguladores 

vegetais. Fisiologia dos processos reprodutivos. Alimento e energia. 

 

Bibliografia Básica 

KERBAUY, G.  Fisiologia vegetal. RJ: GK, 2008. 

MARENCO, R.A. e LOPES, N. F. Fisiologia vegetal - fotossíntese . Viçosa: UFV, 2009. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal .Porto  Alegre: Artmed, 2013. 

  
Bibliografia Complementar 

EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas. 

Londrina: Planta, 2006. 
SOUZA ,  V. C. e LORENZI.H.  Chave de identificação. SP: Platarum,  2014. 
RAVEN, P. EVERT, R. E EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. RJ: Guanabara Koogan, 

2007. 
OLIVEIRA, E.C.de. Introdução à biologia vegetal. SP: Edusp, 2003. 

  
ONLINE 

KLAUS, R. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. Barueri-SP: 

Manole,2012. Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433393/pages/-

20 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_7
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_7
http://e.c.de/
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433393/pages/-20
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433393/pages/-20
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 Ética e Legislação Profissional 

Ementa  

A ética como garantia da convivência. Os processos econômicos e a globalização. 

Economia solidária. Socioeconomia planetária e globalização cooperativa e solidária. 

Espaço vivencial. Sistema CONFEA/CREA: legislações e afins. 

 
Bibliografia Básica 

LEISINGER, K.M.  E SCHMITT, K.  Ética empresarial  responsabilidade global e 
gerenciamento moderno.   SP: Vozes, 2002. 
PASSOS, E.  Ética nas organizações.  SP: Atlas, 2012. 

SAHLEY, P.A.(coord.)  Ética  e responsabilidade social nos negócios.  SP: Saraiva, 
2010.  

  
Bibliografia Complementar 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, métodos e 
instrumentos. SP: Saraiva, 2012. 
BENNETT,C.  Ética profissional.   SP;Cengage Learning, 2008. 

NALINI, R. J.  Ética geral e profissional. SP: RT, 1999.  
SÁ, A.L.  Ética profissional. SP: Atlas, 2010. 

SROUR, R. H.  Casos de ética empresarial.  SP: Campus, 2011. 
 
ONLINE 

DIAS, R. Sociologia e Ética Profissional, SP: Pearson Education do Brasil, 2014 
(Coleção Bibliografia Universitária Pearson) Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012223/pages/-14 
BRAUNER M. C. C. DURANTE V. Ética ambiental e bioética: proteção jurídica da 
biodiversidade. Caxias do Sul: Educs,  2012 ISBN: 9788570616821. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616821/pages/-2 

 

 Atividades Complementares IV 

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 

técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 

sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  

 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012223/pages/-14
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616821/pages/-2
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5° Semestre 
 

 Experimentação Agrícola 

Ementa  

Conceitos gerais e princípios básicos da experimentação agrícola. Planejamento e 

manejo de experimentos agrícolas. Delineamentos experimentais básicos. 

Experimentos fatoriais. Coeficiente de variação. Teste de hipóteses. Análise 

complementar de experimentos com tratamentos qualitativos e quantitativos. Testes 

de comparações múltiplas de médias. Análise de regressão. Análise conjunta de 

experimentos. Análise de covariância. Interpretações de resultados estatísticos. 

Ferramentas computacionais estatísticas. 

 

Bibliografia Básica 

BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação agrícola. Jaboticabal: FUNEP, 1995. 

STORCK, L. et alii.   Experimentação vegetal. Santa Maria: UFSM, 2000. 

MAGALHÃES, M.N. e LIMA. A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. SP: USP, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BORÉM, A. Hibridação artificial de plantas. Viçosa: UFV, 2009.. 

BUSSAB, W e MORETTIN, P.  Estatística básica: SP: Saraiva, 2011. 

CRESPO, A. A.  Estatística fácil. SP: Saraiva, 2009. 

DOWNING, D. e  CLARK, J.  Estatística aplicada.  SP:  Saraiva, 2011. 

MELLO, M.P.; Peternelli, L.A. Conhecendo o R: uma visão mais que Estatística. Viçosa-

MG: Ed. UFV, 2013. 

 

ONLINE 

LARZON, Estatística Aplicada. SP: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_7 

 

 

 Solos 

Ementa  

O estudo do perfil e a morfologia do solo, análise da classificação dos solos e sua 

importância. Os tipos de solos do Brasil e do Estado de São Paulo. Problemas como 

erosão, a degradação dos mesmos e a ação antrópica, conservação do solo. 

 

Bibliografia Básica 

ESPINDOLA, C.R,  Retrospectiva crítica sobre a pedologia. SP: Unicamp, 2008. 

SANTOS, H.G. et alii . Sistema brasileiro de classificação dos solos. Brasília-DF: 

EMBRAPA, 2013. 

WEIL,N. E BRADY,R.  Elementos da natureza e propriedades dos solos.  SP: Artmed, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar 

GUERRA, A. J. T.; JORGE M. do C. O.(orgs), processos erosivos e recuperação de 

áreas degradadas. SP: Oficina de Textos, 2013. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_7
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LEPSCH, I.  19 lições de pedologia.   SP: Oficina de texto, 2011. 

PRIMAVESI A., Pergunte ao solo e as raízes. SP: Nobel, 2014. 

RESENDE, M. e outros.   Pedologia: base para distinção de ambientes.   Lavras (MG): 

UFLA, 2007. 

TEIXEIRA W. et alii (orgs) Decifrando a terra. SP:  Nacional, 2009. 

 

ONLINE 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos -. ISBN: 9788579750083 – 

Ed.:Oficina de Textos. 1995 - Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1 

 

 

 Fisiologia animal 

Ementa  

Importância e significados biológicos (anatômicos e fisiológicos) de aspectos de 

interesse zootécnicos, em animais de produção. Coevolução dos organismos com o 

ambiente e a sua relação com o desenvolvimento de suas anatomias e fisiologias. 

Aspectos anatômicos, fisiológicos e patológicos nos processos de produção animal. 

Sistemas neurais e endócrinos na regulação e controle dos sistemas digestivo e 

reprodutivo. Sistemas circulatório, respiratório e imunológico na regulação e controle 

de situações-problema específicas. 

 

Bibliografia Básica 

FRANDSON, R. D. ; WILKEE, W. L.; FAILS, A. D. Anatomia e fisiologia dos animais de 

fazenda.: RJ:Guanabara, 2011. 

SAKOMURA, N.K.  Nutrição de não ruminantes.   SP:FUNEP,2013. 

WENSING, C.J.G. Tratado de anatomia veterinária.  RJ:  Guanabara Koogan, 1997. 

 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA FILHO, S.L.  Minerais para ruminantes.   Uberlândia: EDUFU, 2016. 

CANÇADO,G.A. E N. LONDE, L. N. Biotecnologia aplicada a agropecuária. MG:EPAMIG, 

2012. 

NEVES,M.T et alii  Anatonia e fisiologia veterinária: generalidades sobre tecidos.   

Viçosa:UFV,2007. 

TORRES, A.P. e JARDIM,W.R. Manual de Zootecnia: raças que interessam ao Brasil. 

SP: Ceres. 1982. 

VIEIRA, M.I.  Pecuária lucrativa; zootecnia prática.  SP: Livroceres, 2000. 

 

ONLINE 

HAFEZZ,B. e HAFEZ, E.S.E.  Reprodução animal.   Barueri (SP):Manole, 2004. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/852041222X/pages/-16 

 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/852041222X/pages/-16
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 Hidráulica 

Ementa  

Hidrostática; Regimes de escoamento; Escoamento em orifícios e bocais; Escoamento 

em condutos forçados; Fórmulas para o cálculo da perda de carga; Tipos de tubos e 

acessórios; Tubulação composta equivalente; Sistemas ramificados; Bombas e 

sistemas de Bombeamento; Golpe de aríete; Otimização de sistemas de 

bombeamento; Condutos Livres; Hidrometria. 

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO NETTO, J.M.; FERNANDEZ, M.F.; ARAUJO, R.; ITO, A.E. Manual de 

hidráulica.. SP: Edgard Blücher, 1998. 

MELLO, C. R. de; SILVA, A. M. Hidrologia: princípios e aplicações em sistemas 

agrícolas. Lavras:  UFLA, 2013. 

PERES, J.G. Hidráulica agrícola.. SP: EDUFSCar, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

BERNARDO,S., PALARETTI,L.F.  Irrigação: princípios e métodos.   Viçosa (MG):UFV, 

2006. 

DIAS, N. S.; BRÍGIDO, A. R.; SOUZA, A. C. M. Manejo e Conservação dos Solos e da 

Água.  SP: Ed. Livraria da Física. 2013. 

MARQUES, M. G., CHAUDLHRY,F.H. e REIS, L.F.R. Estrutura hidráulica para 

aproveitamento de recursos hídricos. SP: RIMA, 2004. 

PINTO,N.L. de S.  Hidrologia básica. SP: Blucher, 2013. 

TUCCI, C.E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: UFRS/ABRH,2012. 

 

ONLINE 

HOUGHTALEN, ROBERT J., AKAN, OSMAN A. Engenharia hidráulica. SP: Pearson 

Education do Brasil, 2012.  ISBN: 9788581430881. Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430881/pages/-20 

 

 Genética e Biotecnologia 

Ementa  

Material genético, estrutura, função e expressão gênica. Mutação. Segregação 

meiótica e permuta. Leis básicas da genética e interações gênicas. Determinação do 

sexo. Herança ligada ao sexo. O equilíbrio de Hardy-Weinberg, Genômica e 

Proteômica. Evolução. 

 

Bibliografia Básica 

DE ROBERTIS, E.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. RJ: Guanabara 

Koogan: 2006. 

NELSON, D. L., COX, M. M. Lehninger princípios de bioquímica. Ed. Sarvier, SP: 2006. 

PINTO, R.J.B. Introdução ao melhoramento genético de plantas.  Maringá: UEM, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BORÉM, A. Hibridação artificial de plantas. Viçosa: UFV, 2009.. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430881/pages/-20
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BORÉM, A.; ROMANO, E.; GROSSI DE SÁ, M.F. Fluxo gênico e transgênico. Viçosa: 

UFV, 2011. 

BORÉM, A.; FRITSCHE-NETO, R. Biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas. 

Viçosa: UFV, 2012. 

BRUCKNER, C.H. Fundamentos do melhoramento de fruteiras. Viçosa: UFV, 2011. 

VERNETTI,F.J e VERNETTI JR, F. J.  Genética da soja: caracteres qualitativos e 

diversidade genética.   Brasília: Embrapa, 2009. 

ONLINE 

VIANA, A. P., RESENDE, M. D.V. Genética quantitativa no melhoramento de fruteiras.  

RJ: Interciência. 2014.   

Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933644/pages/-4 

 

 

 Sociologia, política e extensão rural 

Ementa  

Introdução à Sociologia. Sociometria. Estudo sociológico das formas de produção no 

campo, das relações de trabalho e da interação com o meio-ambiente, induzidas pelo 

processo de industrialização. Capitalismo no campo. Política agrícola e Agrária. 

Reforma agrária. Movimentos sociais no campo. Associativismo e Cooperativismo. 

Tipos e Divisão do trabalho. Agricultura Familiar e Integrada. Sustentabilidade Social. 

Técnicas e Recursos da extensão rural. Modelos de Desenvolvimento e a Extensão 

Rural. Situação e perspectivas para a Extensão Rural no Brasil. 

 

Bibliografia Básica 

BACHA, C,J.  Economia e política agrícola no Brasil.  SP: Atlas, 2012. 

GRAZIANO,X.  O Carma da terra no Brasil. SP: Girafa, 2004. 

SILVA, R.C. Extensão rural. SP:.Ed. Saraiva, 2014. 120p. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE,T. et alii (ed.) Construindo o futuro: Política de investimento em 

assentamentos rurais, seus custos e resultados.   SP:ITESP,2000.(Caderno 10) 

BRITO,L.T.L.  Produção de frutas e hortaliças com o uso de água de chuva 

armazenada em cisterna. Brasília: Embrapa,2013. 

OLIVEIRA, A.U.  Modo capitalista de produção e agricultura.  SP:Atica, 1986. 

SILVA, S.  Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil.   SP:Alfa-Omega, 1995. 

SILVA, W.T.  Saneamento básico rural.   Brasília: Embrapa,2014. (ABC da agricultura 

familiar) 

 

ONLINE: 

ARAÚJO, S. M.; BRIDI, M.A.; MOTIM, B.M.L. Sociologia: um olhar crítico. SP: 

Contexto. 256p. ISBN: 9788572444378 Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444378/pages/_1 

Dias, R. Sociologia e Ética Profissional. SP: Pearson Education do Brasil. 2015. ISBN: 

9788543012223. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012223/pages/-14 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933644/pages/-4
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444378/pages/_1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012223/pages/-14
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 Atividades Complementares V 

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 

técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 

sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  

 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

 

6° Semestre 
 

 Pragas de Plantas Cultivadas 

Ementa  

Entomologia; Coleção entomológica; Técnicas entomológicas. Identificação de insetos. 

Características físicas e comportamentais dos insetos e ácaros; Biologia. Fisiologia. 

Morfologia externa. Principais ordens de importância agrícola; Ácaros de importância 

Agrícolas; Manejo Integrado de Pragas (MIP); Controle Biológico: Conceitos gerais e 

uso de agentes entomófagos. Danos e utilidade dos insetos. 

 

Bibliografia Básica 

ARAUJO R. C.; FONSECA, E.M.S. Fitossanidade: princípios básicos e métodos de 

controle de doenças e pragas vegetais, 2015. 

HENNINGM, A. A. et alii. Manejo integrado de pragas de grãos e sementes 

armazenadas.  SP: Embrapa, 2015. 

VILELA, E.; ZUCCHI, R.A. Pragas introduzidas no Brasil: insetos e ácaros. Piracicaba: 

FEALQ, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVES,S.B. e LOPES, R.B.  Controle microbiano de pragas na América Latina.   

SP:FEALQ,2008. 

ANDREI, E. Compêndio de defensivos agrícolas.  SP: Andrei Ed., 2013. 

HERTWIG, K.von  Manual de herbicidas; desfolhantes, dessecantes, fitorreguladores e 

bio estimulantes.  SP:Agroceres,1983. 

LARA, F. M.  Princípios de resistência de plantas a insetos.  SP: SP: Ícone, 1991. 

SENE, A. et alii. Guia de campo de pragas e insetos benéficos da soja . SP: Alexandre 

Sene, 2008. 

 

ONLINE 
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SISINNO, C.L.S. e OLIVEIRA-FILHO, E.C.  Toxicologia ambiental.   RJ: Interciência, 

2013. 

Disponível: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932630 

 

 

 Irrigação e Drenagem 

Ementa  

Irrigação: Relação água-solo-planta, Irrigação por aspersão, Irrigação por sulcos, 

Irrigação por inundação e Irrigação localizada.  

Drenagem: Drenagem superficial, Drenagem subterrânea e Sistemas de drenagem. 

 

Bibliografia Básica 

AGUIAR NETO, A.O. R. BASTOS, E.A. Princípios agronômicos da Irrigação. Brasília: 

Embrapa, 2013. 

MANTOVANI,E,C. BERNARDO,S., PALARETTI,L.F.  Irrigação: princípios e métodos.   

Viçosa(MG): UFV, 2009. 

PERES, J.G. Hidráulica agrícola. SP:EDUFSCar, 2015. 

 

Complementar 

COELHO ,E.F. et alii   Distribuição de raízes e extração de água do solo em fruteiras 

tropicais sob irrigação.  Cruz das Almas (BA):Embrapa, 2008. 

MANTOVANI, E.C. e LOPES, J.D. Irrigação do cafeeiro.   Viçosa: UFV/ Embrapa,2002. 

MARQUES, M.G. , CHAUDLHRY,F.H. e REIS, L.F.R.  Estrutura hidráulica para 

aproveitamento de recursos hídricos. SP: RIMA, 2004. 

MELLO, C. R. de; SILVA, A. M. Hidrologia: princípios e aplicações em sistemas 

agrícolas. Lavras: UFLA, 2013. 

ZAMBOLIM, L. Efeitos da irrigação sobre a qualidade e produtividade do café.   

Viçosa:UFV, 2004. 

ONLINE 

REICHARDT K., TIMM L. C. Solo, planta e atmosfera - conceitos, processos e 

aplicações (2a edição) Barueri/SP :Manole, 2012 495p. ISBN: 9788520433393. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433393/pages/-26 

 

 

 Fertilidade do solo 

Ementa  

Conceitos de Fertilidade do Solo; Constituintes minerais do solo: complexo coloidal do 

Solo; Reação do Solo; Disponibilidade dos macro e micronutrientes; Constituintes 

orgânicos do solo; Reações de oxi-redução no solo e suas influências sobre 

propriedades e disponibilidade de nutrientes no solo; Amostragem, análise do solo e 

interpretação de resultados para fins de fertilidade e adubação; Relação entre a 

fertilidade do solo e as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

 

Bibliografia Básica 

NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F.; FONTES, R.L.F.; CANTARUTTI, R.B.; 

NEVES, J.C.L. Fertilidade do solo. Viçosa: SBCS, 2007. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932630
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433393/pages/-26
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MALAVOLTA,E.  Adubos e adubações.   SP: Nobel,2011. 

WEIL,N. E BRADY,R.  Elementos da natureza e propriedades dos solos.  SP: Artmed, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar 

MALAVOLTA, E. ABC da adubação.SP: Ceres, 1989. 

PRIMAVESI A. Manejo ecológico do solo. SP: Ed. Nobel. 2010. 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. SP: Ceres, 2006. 

EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas.  

Londrina: Planta, 2006. 

MALAVOLTA, E. Manual de calagem e adubação das principais culturas. SP: Ceres, 

1987. 

 

ONLINE 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos - ISBN: 9788579750083 – 

Ed.:Oficina de Textos. 1995 - Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1 

 

 

 Máquinas e Implementos Agrícolas 

Ementa  

Tratores Agrícolas; Tipos de tração e mecanismos de transmissão; Noções básicas de 

funcionamento de motores; Mecânica aplicada – torque, energia e mecanismos de 

transformação de energia em trabalho; Lubrificação e Lubrificantes; Máquinas e 

implementos agrícolas – características e regulagens; Avaliação do processo de 

trabalho; Planejamento de mecanização agrícola. 

 

Bibliografia Básica 

SILVA, R.C. Máquinas e equipamentos agrícolas  SP:Ed. Érica, 2012. 

PORTELLA,J. Colheita de grãos mecanizada: implementos, manutenção e regulagem.   

Viçosa: Aprenda Fácil,2000. 

TAVARES, G. Elementos orgânicos fundamentais de máquinas e implementos 

agrícolas. Lavras: UFLA,2014. 

 

Bibliografia Complementar 

BORÉM, A; ASDIYAMA, T. e SILVA, F. Soja; do plantio á colheita.   Viçosa: UFV, 2015. 

BORÉM, A.; RANGEL, P. H. N. Arroz: do plantio à colheita.  Viçosa: UFV, 2015. 

BORÉM, A.; CARNEIRO, J.E. e PAULA JR.,T.J.  Feijão: do plantio à colheita.   Viçosa: 

UFV,2015. 

SILVA, R.C. Mecanização florestal. SP: Ed. Érica, 2008. 

SILVEIRA,G.M. Cuidados com o trator. SP: Aprenda fácil, 2011. 

 

ONLINE 

MOLIN J. P., AMARAL L. R., COLAÇO A. F.- Agricultura de precisão, SP: Oficina de 

Textos, 2015, Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579752131/pages/1 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579752131/pages/1
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 Doenças de Plantas 

Ementa  

Métodos em fitopatologia. Diagnose. Reconhecimento e identificação das doenças que 

afetam as principais hortaliças, fruteiras, grandes culturas e plantas florestais. 

Patologia de Sementes. Controle e manejo de doenças de plantas. Estudo dos 

fungicidas e bactericidas: classificações, grupos químicos, mecanismos, modo de ação 

e preparações. Impactos ambientais: prevenção e controle. 

 

Bibliografia Básica 

AMORIM, L J. e BERGAMIN FILHO, A. Doenças de plantas tropicais.   SP: Ceres, 1996. 

AMORIM,L J.. REZENDE, A.M. BERGAMIM FILHO,A.  e CAMARGO, L.A.. Manual de 

Fitopatologia: Doenças de Plantas Cultivadas (volume 2). Ed. Agronômica Ceres, 

2016. 

AMORIM,L., REZENDE J. A.M. E BERGAMIN FILHO, A. Manual de fitopatologia  

princípios e conceitos.  VOL. 1. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAUJO R. C.; FONSECA, E.M.S. Fitossanidade: princípios básicos e métodos de 

controle de doenças e pragas vegetais, 2015. 

CHALFOUN, S.M. e Batista, L.R.  Fungos associados a frutos e grãos do café: 

aspergillus penicillium.  Brasília:EPAMIG,2003. 

HENNING, A.A et alii  Manual de identificação de doença de soja.   Londrina: Embrapa 

soja, 2014. 

MENDES, M.A.S. et alii (ed.). Fungos em Plantas no Brasil. Embrapa: Brasília, 1998 

ROMEIRO, R. Controle biológico de doenças de plantas: fundamentos. Viçosa: UFV, 

2013. 

SABATO,E.O.;PINTO,N.F.J.A. e FERNANDES, F.T.  Identificação e controle de doenças 

da cultura do milho.   Brasília: Embrapa, 2013. 

ONLINE 

BETTIOL, W. E MORANDI,M.A.B.   (ed.) Biocontrole de doenças de plantas: uso e 

perspectiva.   Jaguariuna(SP): Embrapa, 2009.    Disponível em: 

http://www.faesb.edu.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/livro_biocontrole.pdf 

 

 

 Sistemas de Armazenagem, distribuição e transportes 

Ementa 

Princípios e Conceitos de Logística Empresarial. Metas e Estratégias. Visão geral da 

administração de atividades logísticas em um ambiente organizacional. Princípios e 

conceitos que servem como guias para a tomada de decisões. Processos logísticos e a 

empresa lógica. Operações logísticas: Logística de abastecimento (Inbound Logistics); 

Logística de planta, interna ou operativa  e Logística de Distribuição (outbound 

logistics). Componentes do sistema logístico. Definindo os canais de distribuição. 

Estrutura da distribuição física. Incremento das funções de distribuição física e 

redução dos custos. Dimensionamento e organização de um armazém; rotinas de 

trabalho no armazém; layout; sistema de classificação e identificação dos materiais; 

preparação das cargas; categoria de cargas; regulamentação de circulação; 

inventário; aspectos de segurança no armazém. Gestão em operações de 

http://www.faesb.edu.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/livro_biocontrole.pdf
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carregamento e despacho, recebimento, armazenagem, movimentação e transbordo 

de cargas, nos diversos modais de transporte. 

 

Bibliografia Básica 

ARBACHE, F. S. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.  Rio de 

Janeiro: FGV, 2011.  

BALLOU, R. H. Logística empresarial: São Paulo: Atlas, 2010.  

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São 

Paulo: Learning, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 

de suprimento. São Paulo: Atlas, 2010. 

DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São Paulo: 

Atlas, 2009.  

FIGUEIREDO, K.F; FLELURY, P.F. E WANKE, P (orgs.). Logística e gerenciamento 

da cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2010. 

FLEURY, P. F. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 

2009.  

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de 

Janeiro: Campus, 2007 

 

 Estágio Supervisionado I 

Ementa 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 

7° Semestre 
 

 Agricultura 1 (Algodão, café e cana de açúcar) 

Ementa 

Estudo sucinto das culturas do algodão, café e da cana de açúcar. Importância 

econômica e social. Características das plantas. Variedades e híbridos. Planejamento. 

Tratos culturais e fitossanitários. Exigências nutricionais. Calagem e adubação. 

Colheita, beneficiamento, armazenamento, comercialização. 
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Bibliografia Básica 

ALUÍZIO BORÉM A.; FREIRE E. C.. Algodão - do plantio à colheita Viçosa: UFV, 2014. 

MALAVOLTA,E.  Nutrição mineral e adubação do cafeeiro.   SP: CERES, 1993. 

SANTOS F.; BORÉM A.. Cana-de-Açúcar - do plantio à colheita. Viçosa: UFV, 2016. 

 

Bibliografia Complementar 

ZAMBOLIM, L.  Efeitos da irrigação sobre a qualidade e produtividade do café.   

Viçosa: UFV, 2004. 

BORÉM, A. Hibridação artificial de plantas. Viçosa: UFV, 2009. 

CARVALHO, V.L.; Chalfoun, S.M. e CUNHA, R.L.  Doenças do cafeeiro: diagnose e 

controle.   Belo Horizonte, EPAMIG, 2013. 

FREIRE, E. C. Algodão no cerrado do Brasil.  SP:ABRAPA,2015. 

MALAVOLTA, E. Manual de calagem e adubação das principais culturas. SP: Ceres, 

1987. 

 

 

 Melhoramento Vegetal 

Ementa  

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. 

 

Bibliografia Básica 

DE ROBERTIS, E.; HIB, J. DE ROBERTS bases da biologia celular e molecular.. RJ: 

Guanabara Koogan. RJ: 2006. 

BRUCKNER, C.H. Fundamentos do melhoramento de fruteiras. Viçosa: UFV, 2011. 

PINTO, R.J.B. Introdução ao melhoramento genético de plantas.  Maringá: UEM, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BORÉM, A. Hibridação artificial de plantas. Viçosa: UFV, 2009.. 

BORÉM, A.; FRITSCHE-NETO, R. Biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas. 

Viçosa: UFV, 2012. 

BORÉM, A.; ROMANO, E.; GROSSI DE SÁ, M.F. Fluxo gênico e transgênico. Viçosa: 

UFV, 2011. 

NELSON, D. L., COX, M. M. Lehninger Princípios de bioquímica. Ed. Sarvier, SP: 2014. 

VERNETTI,F.J e VERNETTI JR, F. J.  Genética da soja: caracteres qualitativos e 

diversidade genética.   Brasília: Embrapa, 2009. 

 

ONLINE 

VIANA,A.P. Genética quantitativa no melhoramento de fruteiras.  

RJ:Interciência,2014.Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933644/pages/1 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933644/pages/1
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 Zootecnia 

Ementa  

Introdução aos índices zootécnicos. Fisiologia comparada dos animais domésticos 

(ruminantes e monogástricos). Caracterização das principais espécies e raças de 

animais de interesse zootécnico. Avicultura de corte e postura: instalações e manejo 

geral. Suinocultura: instalações e manejo geral. Ovinocultura. Gado leiteiro. Gado de 

corte. Búfalos. Controle sanitário. Princípios de nutrição animal. Os nutrientes e sua 

utilização pelos animais domésticos. 

 

Bibliografia Básica 

CANÇADO, G.A. E N. LONDE, L. N. Biotecnologia aplicada a agropecuária. MG: 

EPAMIG, 2012. 

FRANDSON, R. D. ; WILKEE, W. L.; FAILS, A. D. Anatomia e fisiologia dos animais de 

fazenda.: RJ: Guanabara, 2011. 

TORRES, A.P. e JARDIM, W.R. Manual de Zootecnia: raças que interessam ao Brasil. 

SP: Ceres. 1982. 

 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA FILHO, S.L.  Minerais para ruminantes.   Uberlândia: EDUFU, 2016. 

NEVES,M.T et alii  Anatomia e fisiologia veterinária: generalidades sobre tecidos.   

Viçosa:UFV,2007. 

SAKOMURA, N.K.  Nutrição de não ruminantes.   SP:FUNEP,2013. 

VIEIRA, M.I.  Pecuária lucrativa; zootecnia prática.  SP: Livroceres, 2000. 

WENSING, C.J.G. Tratado de anatomia veterinária.  RJ:  Guanabara Koogan, 1997. 

 

ONLINE 

HAFEZZ,B. e HAFEZ, E.S.E.  Reprodução animal.   Barueri (SP):Manole, 2004. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/852041222X/pages/-16 

 

 

 Nutrição de plantas e adubação 

Ementa  

Relações solo-planta; absorção e transporte de nutrientes nos órgãos da planta; 

transporte de nutrientes a curta e a longa distância; xilema e floema; nutrientes 

essenciais, funções na planta, sintomas visuais; fixação biológica de N; quelatos; 

adubação foliar, avaliação do estado nutricional das plantas e análise foliar. 

 

Bibliografia Básica 

EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas.  

Londrina: Planta, 2006. 

MALAVOLTA, E.  ABC da adubação.   SP:Ceres,1989. 

MALAVOLTA, E.  Adubos e adubações.   SP: Nobel,2011 

 

Bibliografia Complementar 

DIAS, N. S.; BRÍGIDO, A. R.; SOUZA, A. C. M. Manejo e conservação dos solos e da 

água.  SP: Ed. Livraria da Física. 2013. 



                     PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica 
_______________________________________________________________________________________ 
 

50 | P á g i n a  
 

FERREIRA & OUTROS  Nutrição e adubação de hortaliças. SP:INPI,1983. 

MALAVOLTA, E. Manual de calagem e adubação das principais culturas. SP: Ceres, 

1987. 

NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F.; FONTES, R.L.F.; CANTARUTTI, R.B.; 

NEVES, J.C.L. Fertilidade do solo. Viçosa: SBCS, 2007. 

MALAVOLTA, E.  Nutrição mineral e adubação do cafeeiro.   SP: CERES, 1993. 

 

ONLINE 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos -. ISBN: 9788579750083 – 

Ed.:Oficina de Textos. 1995 - Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1 

 

 

 

 Administração e Economia Rural 

Ementa  

Conceituações de Empreendedorismo e Ecoempreendedorismo; Mercados Verdes; 

Planos de Negócios. História da Administração e da Contabilidade rural. A 

contabilidade rural como instrumento fiscal e de gestão. Elementos de contabilidade e 

de gestão em estabelecimentos agrícolas e familiares. Balanços parcial e geral. 

Otimização de decisão em bases multicriteriais. Análise de riscos e de custo-benefício. 

Planejamento Agropecuário. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Introdução á teoria geral da administração. SP: Elsevier: Campus, 

2011 

CALLADO, A.A.C. et alii (Org.)  Agronegócio.   SP:Atlas, 2011. 

MARION, J.C.  Contabilidade rural;contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária.   

SP:Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAUJO, M.J. Fundamentos de agronegócios.  SP:Atlas, 2010. 

CREPALDI,S.A.  Contabilidade rural.   SP: Atlas, 2012. 

DORNELAS, J.C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. SP: 

Elsevier, 2008. 

LACERDA, A.C. et alii  Economia brasileira.   SP:Saraiva, 2008. 

TINOCO,J.E.P. e KRAEMER.M.E.P. Contabilidade e gestão ambiental.   SP:Atlas,2011. 

 

ONLINE 

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

Administração da empresa rural: ambiente externo. Brasília  /SENAR, 2009.( Coleção 

SENAR, 139).  Disponível em: 

http://www.caprilvirtual.com.br/Artigos/senar_empresa_rural.pdf 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1
http://www.caprilvirtual.com.br/Artigos/senar_empresa_rural.pdf
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 Relações ético-raciais, diversidade e direitos humanos. 

Ementa  

Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de socialização 

no mundo contemporâneo e na sociedade brasileira. Relações étnico-raciais na 

sociedade brasileira. Inserção histórico-cultural das populações afro-brasileira, 

indígena e outras populações na sociedade brasileira. As perspectivas da inclusão 

educacional e cultural. Grupos minoritários e formas de inserção na sociedade. 

Direitos Humanos e as facetas da exclusão social. Educação para a mudança e a 

transformação social. Reconhecimento e valorização das diferenças e das 

diversidades. 

 

Bibliografia Básica 
BORGES, E.; MEDEIROS, C. A.; D’ADESKY, J. Racismo, preconceito e intolerância. SP: 

Atual, 2002. 
DALLARI, D.A. Direitos humanos e cidadania.  SP: Moderna, 2009. 
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem. SP: Vozes, 1999. 

 
Bibliografia Complementar 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. SP: Paz e Terra, vol. 1, 2002 
COMPARATO, F.K.  A afirmação histórica dos Direitos Humanos.   SP:Saraiva,2008. 
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna, 2005. 

SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das raças. SP: Cia. das Letras, 1993. 
SORJ, B. Brasil @ povo.com – A luta contra a desigualdade na sociedade da 

informação. RJ: Zahar, 2003. 
ONLINE 

MONDAINE, M. Direitos humanos. SP: Contexto, 2006. Disponivel em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443425/pages/5 
LOEWE, D. Multiculturalismo e direitos culturais.  Caxias do Sul(RS): EDUCS, 2011. 

Disponível 

em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616340/pages/-

2 

 

 Estágio Supervisionado II 

Ementa 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 

a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 
ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 

proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 
 
Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 
 
 
 

http://povo.com/
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572443425/pages/5
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616340/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616340/pages/-2
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8° Semestre 
 

 Construções e eletrificação rural 

Ementa  

Materiais de construção: especificações técnicas; pedras naturais; produtos cerâmicos 

e siderúrgicos; madeiras e outros materiais; aglomerações; agregados; argamassa e 

concreto simples. Dimensionamento de estruturas: noções de resistência dos 

materiais; noções de concreto armado; propriedades mecânicas da madeira. 

Elementos de construções: planejamento de edificações; fundações; alvenaria de 

elevação; piso; forro; telhado; esquadrias; instalações hidráulicas; revestimento e 

pintura. Memorial descritivo e elaboração de orçamento. Noções de conforto térmico 

nas construções. Projetos de instalações rurais: animal e meio ambiente; instalações 

para aves; instalações para bovinos; instalações para suínos; silo trincheira; tanques 

de esterco líquido; fossa séptica; cercas e estufa. Eletrotécnica geral. Conservação e 

racionalização de energia. Tecnologia de aplicação de fontes alternativas nas 

atividades rurais. Instrumentação e automação agrícola. 

 

Bibliografia Básica 

BAETA.F.C. e SOUZA, C.F. Ambiência em edificações rurais.  Viçosa: UFV, 2012. 

BORGES,A.C.  Prática das pequenas construções.   SP: Blucher, 2001,vol.1,2. 

FERREIRA,R.A.  Maior produção com melhor ambiente: para aves, suínos e bovinos.   

SP: Aprenda Fácil,2016. 

 

Bibliografia Complementar 

AMBROZEWICZ, P.H.L. Materiais de construção . SP:PINI,2012. 

DEMATTÊ. J.B. I.  Eletrificação rural: uma experiência de ensino. Jaboticabal: FUNEP, 

1992. 

FIORITO, A.J.S.I.  Manual de argamassas e revestimentos. SP:PINI, 2013. 

MOLITERMO, A. Caderno de projetos de telhados em estrutura de madeira. SP: 

Blucher, 2006. 

PETRUCCI, E.G.R. Materiais de construção.  SP: Globo, l998. 

 

 Tecnologia e Processamentos de produtos agropecuários 

Ementa  

Produtos de origem animal: conceito, estrutura e composição de carnes, tecnologia de 

abate, tecnologia de processamento dos produtos de origem animal, armazenamento 

e distribuição de alimentos, instalações e equipamentos. Produtos de origem vegetal: 

generalidades. Estudo das operações básicas empregadas na elaboração de conservas 

pelo calor e frio. Elaboração de produtos de origem vegetal. Controle de qualidade dos 

alimentos. Importância das embalagens. Desidratação e aplicação de aditivos 

químicos para a conservação. 

 

Bibliografia Básica 

GOMIDE L. A. M.; RAMOS E. M.; FONTE P.R.. Tecnologia de abate e tipificação de 

carcaças. Viçosa :UFV,2014. 

ORDENEZ, J.A.  Tecnologia de alimentos.   SP: Artmed, vol.1. 
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ORDENEZ, J.A.  Tecnologia de alimentos.   SP: Artmed, vol.2. 

 

Bibliografia Complementar 

CARDOSO,M.G.  Produção de aguardente de cana.   SP: UFLA, 2013. 

LUENGO, R.F.S e CALBO, A.G.  Pós-colheita de hortaliças.   Brasília:Embrapa,2011. 

LUENGO,R.F.A. e CALBO, A.G.  Embalagens para comercialização de hortaliças e 

frutas no Brasil.   Brasília: Embrapa, 2009. 

MONTEIRO, A.A.  et al Tecnologia de produtos derivados do leite.   SP:UFV, 2012. 

NESPOLO,C.R.  Práticas em tecnologia de alimentos.  SP:Artmed, 2015. 

 

 Fruticultura 

Ementa  

Conhecimento geral das principais culturas dentro da fruticultura. Conhecimento geral 

e das principais espécies cultivadas. Implantacão de pomares, com definição do 

preparo do solo ao plantio. Sistemas de condução de plantas, Sistemas de poda. 

Técnicas de controle do crescimento das diferentes espécies. Os principais sistemas de 

propagação de plantas frutíferas, multiplicação vegetativa, assexuada, sistemas de 

enxertia. Polinização e fertilização. Raleio. Quebra de dormência, controle a fatores 

abióticos. Manejo e distribuição da luz na copa da planta. Técnicas de colheita, 

padronização, classificação e embalagens. 

 

Bibliografia Básica 

SIQUEIRA, D.L; SALOMÂO, L.C.C.  Citros do plantio a colheita. Viçosa, UFV,2017. 

CHAVARIA, G.  Fruticultura em ambiente protegido.  SP:Embrapa,2012. 

LORENZI,H, LACERDA,M.T. e BACHER, L.B.  Frutas no Brasil: nativas e exóticas, 

Platarum, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

COELHO,E.F. et alii   Distribuição de raízes e extração de água do solo em fruteiras 

tropicais sob irrigação.  Cruz das Almas(BA):Embrapa, 2008. 

BRITO,L.T.L.  Produção de frutas e hortaliças com o uso de água de chuva 

armazenada em cisterna. Brasília: Embrapa,2013.(ABC da agricultura familiar) 

GOMES, R.P. Fruticultura brasileira. SP: Nobel, 2007. 

LUENGO,R.F.A. e CALBO, A.G.  Embalagens para comercialização de hortaliças e 

frutas no Brasil.   Brasília: Embrapa, 2009. 

MALAVOLTA, E. Manual de calagem e adubação das principais culturas. SP: Ceres, 

1987. 

 

ONLINE 

VIANA,A.P. Genética quantitativa no melhoramento de fruteiras.  

RJ:Interciência,2014.Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933644/pages/1 

SANTOS F. H. et alii  Citrus: o produtor pergunta, a Embrapa responde.   

Brasília,Embrapa, 2014. 

http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/pdfs/90000016-ebook-pdf.pdf 
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 Horticultura  

Ementa  

Hortaliças de folhas, raízes e tubérculos. Exigências nutricionais, épocas de plantio, 

solo e adubação. Tratos culturais, colheita e comercialização. Armazenamento, 

beneficiamento e industrialização. Produção de sementes. 

 

Bibliografia Básica 

FILGUEIRA F.A.R.. Novo Manual de Olericultura. Viçosa: UFV, 2013. 

LUENGO, R.F.S e CALBO, A.G.  Pós-colheita de hortaliças.   Brasília:Embrapa,2011. 

NASCIMENTO W. M. Produção de sementes de hortaliças. SP:Embrapa, 2014. V. 1 

 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA e OUTROS  Nutrição e adubação de hortaliças. SP:INPI,1993. 

MARTINEZ,H.E.P.  Manual prático de hidroponia.   Viçosa: Aprenda Fácil, 2017. 

NASCIMENTO W. M. Tecnologia de sementes de hortaliças. SP:Embrapa, 2014. V. 2. 

LOPES, A. e BICHARA, I.  Hortaliças: calendário de plantio e colheitas em todas as 

regiões brasileiras.   Guaiba: Agrolivros,2012. 

LUENGO,R.F.A. e CALBO, A.G.  Embalagens para comercialização de hortaliças e 

frutas no Brasil.   Brasília: Embrapa, 2009. 

 

ONLINE 

ZAMBROSI,F. C. B. et alii  Projeto hortalimento e o cultivo em ambiente protegido.  

CAPINAS: Instituto Agronomico, 2014. 

Disponível em: 

http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes_ONLINE/pdf/Livro_Hortalimento_Fi

nal_24_03_2014.pdf 

 

 Plantas Daninhas 

Ementa  

Conhecimento sobre o manejo de plantas daninhas em agricultura, determinando os 

pontos limitantes das técnicas em uso. Elaborar programas racionais de controle de 

plantas daninhas. Analisar trabalhos científicos da área de biologia e manejo de 

plantas daninhas. Elaborar projetos para o manejo e desenvolvimento de técnicas de 

controle. Avaliar os impactos sociais, econômicos e ambientais dos programas de 

controle de plantas daninhas. 

 

Bibliografia Básica 

LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas. SP: Instituto 

Plantarum, 2014. 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. SP : Inst. Platarum,2008. 

MONQUERO, P.A. Aspectos da biologia e manejo de plantas daninhas. São Carlor 

(SP): Rima, 2014. 

 

Complementar 

ANDREI, E,(org.)  Compendio de defensivos agrícolas.  SP: Andrei, 2013. 
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GONZAGA, A.C.O. Feijão: o produtor pergunta, a Embrapa responde.   Brasília, 

Embrapa, 2014. 

GRAZZIERO, D.L. Manual de identificação de plantas daninhas da cultura da soja.   

Londrina: Embrapa Soja, 2015. 

HERTWIG, Kurt Von. Manual de herbicidas.   SP: Ceres, 1988.. 

MONQUERO,P.A(org.  ) Manejo de plantas daninhas nas culturas agrícolas.   São 

Carlos(SP):RIMA,2014. 

 

ONLINE 

RESENDE, A.S. e LELES, P.S.S.  Controle de plantas daninhas em restauração 

florestal.   Brasilia:Embrapa/UFRRJ, 2017. Disponível em: 

https://www.embrapa.br/agrobiologia/busca-de-publicacoes/-

/publicacao/1064645/controle-de-plantas-daninhas-em-restauracao-florestal 

 

 Empreendedorismo 

Ementa 

Processo Empreendedor; Busca de Oportunidades; Perfil Empreendedor; Análise de 

Mercado; Ciclo de Criação de uma Empresa; Plano de Negócios. 

 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, J.C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. São 

Paulo: Elsevier, 2008. 

DORNELAS, J.C. et elii. Planos de negócios que dão certo: um guia para pequenas 

empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 2012. 

  

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2011. 

CHER, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: 

Elvesier, 2008. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Rio de 

Janeiro: Saraiva 2008. 

LOPES, R. M. A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio de 

Janeiro: Elvesier, 2010. 

SABBAG, P. Y. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

 

 Estágio supervisionado III 

Ementa 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 

a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 

proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 

meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 
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Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 

9° Semestre 
 

 Agricultura 2 (Arroz, feijão, soja e milho) 

Ementa  

Bases conceituais para a produção de plantas de lavoura. Estudo das culturas: Arroz, 

feijão, soja e milho. Cultivares. Plantio. Nutrição e adubação. Rotação, sucessão e 

consorciação de culturas. Adubação verde e a orgânica. Irrigação. Controle de plantas 

daninhas. Pragas e doenças. Colheita, beneficiamento e armazenamento. 

Comercialização 

 

Bibliografia Básica 

BORÉM, A; ASDIYAMA, T. e SILVA, F. Soja; do plantio á colheita.   Viçosa: UFV, 2015. 

BORÉM, A.; RANGEL, P. H. N. Arroz: do plantio à colheita.  Viçosa: UFV, 2015. 

BORÉM, A.; CARNEIRO,J.E. e PAULA JR.,T.J.  Feijão : do plantio à colheita.   Viçosa: 

UFV,2015. 

 

Bibliografia Complementar 

BORÉM, A.; BERTINI,C. e VALE, J.C.  Feijão-caupi: do plantio à colheita. Viçosa, UFV, 

2017. 

FORNASIERI F. D. Manual da cultura do arroz. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2006.. 

GALVAO,J.C. e MIRANDA,G. V.  Tecnologias de produção do milho.   Viçosa,UFV,2014.  

GRAZZIERO, D.L.  Manual de identificação de plantas daninhas da cultura da soja.   

Londrina: Embrapa Soja, 2015. 

SABATO,E.O.;PINTO,N.F.J.A. e FERNANDES, F.T.  Identificação e controle de doenças 

da cultura do milho.   Brasília: Embrapa, 2013. 

 

 

 Agroecologia 

Ementa  

A base epistemológica da agroecologia. Princípios e conceitos da agroecologia. 

Agroecologia como disciplina científica multidisciplinar. Metodologias de estudo de 

agroecossistemas. A relação entre a agroecologia e as escolas alternativas de 

agricultura. 

 

Bibliografia Básica 

AQUINO, A. M; ASSIS, R. L. de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma 

agricultura orgânica sustentável.  Brasília, DF: EMBRAPA, 2005. 

PRIMAVESI A. Manejo ecológico do solo. SP: Ed. Nobel. 2010. 

SANCHEZ, L.H.  Avaliação do impacto ambiental. SP: Oficina de texto, 2005. 
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Bibliografia Complementar 

BRITO,L.T.L.  Produção de frutas e hortaliças com o uso de água de chuva 

armazenada em cisterna. Brasília: Embrapa,2013. 

FURLAN,S.A. e NUCCI,J.C.  A Conservação das florestas tropicais .   SP:Atual,2006. 

SANTOS,J.E. e GALBIATI, C.(org.)  Gestão e educação ambiental: água, 

biodiversidade e cultura.  São Carlos(SP):RIMA, 2008. 

SEIFFERT, M. E. B.. ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental - Implantação 

Objetiva e Econômica... SP: Atlas, 2007. 

DREW,D.  Processos interativos homem-meio ambiente.   SP:Bertrand Brasil,2011. 

 

 Avaliação e perícias 

Ementa  

Conceituação e fontes. Direito de propriedade e seus institutos básicos. Propriedade 

territorial rural. Imóvel rural. Reforma agrária. Contratos agrários. Arrendamento e 

parceria rural. Tributação rural. Empregador e empregado rural. Direito Ambiental. 

Noções sobre o Código Florestal e Legislação sobre recursos hídricos. Proteção ao 

meio ambiente. Atividades periciais na Agronomia. 

 

Bibliografia Básica 

ANTUNES,P.B.  Direito Ambiental.   SP:Lumen Juris,2011. 

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. SP: SP: Oficina 

de Textos, 2006. 

TINOCO,J.E. e KRAEMER,M.E.  Contabilidade e gestão ambiental.   SP:Atlas.2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL.   Estatuto da Terra.   SP: Saraiva,2011.(Coleção Saraiva de Legislação) 

FIORILLO,C.A.  Curso de Direito Ambiental Brasileiro.   SP:Saraiva,2011. 

LUCENA,S.X.  Código Florestal anotado.   SP:Anhaguera,2013. 

OPITZ, S.C.B  Curso completo de Direito Agrário   SP:Saraiva,2009. 

ROCHA, O.  Manual prático do trabalho rural.   SP:Saraiva,1998. 

Online 

ALMEIDA, W,C. Direito de propriedade.   Barueri(SP):Manole, 2006. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425350/pages/_1 

ISCHARD,A.M.R.(org)  Temas de responsabilidade civil ambiental.   Caxias do 

Sul(RS):EDUSC,2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617279/pages/-1 

 

 Produção de sementes 

Ementa  

Importância das sementes. Embriologia. Fisiologia das sementes. Fatores que afetam 

a produção de sementes: instalação e fiscalização. Secagem, beneficiamento, 

armazenamento de semente. Sistema de produção. Comercialização e Legislação. 

Análise. Qualidade de semente. 
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Bibliografia Básica 

NASCIMENTO W. M. Produção de sementes de hortaliças. SP:Embrapa, 2014. V. 1 

NASCIMENTO W. M. Tecnologia de sementes de hortaliças. SP:Embrapa, 2014. V. 2. 

HENNINGM,A.A.et alii. Manejo integrado de pragas de grãos e sementes 

armazenadas.  SP:Embrapa,2015. 

 

Bibliografia Complementar 

BORÉM A.; FREIRE E. C.. Algodão -do plantio à colheita Viçosa: UFV, 2014. 

BORÉM, A.; CARNEIRO,J.E. e PAULA JR.,T.J.  Feijão : do plantio à colheita.   Viçosa: 

UFV,2015. 

BORÉM, A.; RANGEL, P. H. N. Arroz: do plantio à colheita.  Viçosa: UFV, 2015. 

NOGUEIRA, R. I et alii   Manual para construção de um secador de frutas. Brasília,DF: 

Embrapa,2003. 

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

 

ONLINE 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de 

sementes . Brasilia, 2009. 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-

agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/regras-para-analise-de-

sementes 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legislação da inspeção e 

fiscalização da produção e comércio de sementes e mudas. Brasília, 1979. 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-

agricolas/sementes-e-mudas/legislacao 

 

 Silvicultura 

Ementa  

Definições e as florestas do Brasil e do Mundo. Dendrologia. Bases bioecológicas para 

crescimento das árvores e dos povoamentos. Formação, manejo e regeneração de 

povoamentos florestais. Regeneração natural e artificial. Sistemas agrossilviculturais. 

Recomposição de matas ciliares e recuperação de áreas degradadas. Dendrometria e 

inventário florestal. Melhoramento florestal. Processos práticos de preservação de 

madeira. Noções de tecnologia florestal. 

 

Bibliografia Básica 

FURLAN,S.A. e NUCCI,J.C.  A Conservação das florestas tropicais .   SP: Atual,2006. 

GASPAROTTO, L. E PEREIRA,J.C.R. Doenças das seringueiras no Brasil. SP: Embrapa, 

2012. 

XAVIER, A. et alii.  Silvicultura clonal. Viçosa: UFV, 2013.  

 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA,C.A. e SILVA, H.D. Formação de povoamentos florestais. SP: EMBRAPA, 

2008. 

LORENZI, H. Arvores no Brasil. SP: Platarum, 2013.v.1. 

LORENZI, H. Arvores no Brasil. SP: Platarum, 2013.v.2. 
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SILVA,E.  Plantios florestais no Brasil: critérios para avaliação e gestão ambiental.   

Viçosa:UFV,2013. 

TRINDADe, C. et alii  Ferramentas da qualidade: aplicação na atividade florestal.   

Viçosa:UFV, 2007. 

 

ONLINE 

BRANCALION,P.H.S.;GANDOLFI,S. e ROFRIGUES, R.R.  Restauração florestal.  

SP:Oficina de texto,2015.   Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750199 

 

 Gestão de pessoas 

Ementa 

Conceitos de administração de recursos humanos e sua evolução nas organizações. Os 

sistemas de administração e gestão de pessoas, das relações com a sociedade e suas 

negociações. Subsistemas de administração de recursos humanos. Recrutamento e 

seleção treinamento e desenvolvimento. Cargos e salários. 

Bibliografia Básica 

BERGAMINI, C.W.  Avaliação de desempenho humano na empresa. SP: 

CHIAVENATO, I.  Gestão de pessoas. SP: Campus, 2010. 

DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SP: 

Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, I. Recursos humanos. SP: Atlas, 2011. 

DESSLER,G.  Administração de recursos humanos. SP: Prentice HALL, 2003. 

GAUDÊNCIO, P. Men at work: como o ser humano se torna e se mantém produtivo.  

SP: Ed. Gente, 1999. 

HANASHIRO, D. M. M  et alii.  Gestão do fator humano. SP: Saraiva, 2010. 

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico.  

SP: Saraiva, 2011 

 

 Estágio Supervisionado IV 

Ementa 
O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 

meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 

 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 
Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 



                     PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica 
_______________________________________________________________________________________ 
 

60 | P á g i n a  
 

10 Semestre 
 

 TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

Ementa  

Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo tema 

abrangido pelo curso. Desenvolvimento do trabalho proposto. 

 

Bibliografia Básica 

 AZEVEDO, I. B. O Prazer da produção científica. SP: Ed. Prazer de Ler, 2000. 

MARCONI, M. A. e LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho científico. SP: Atlas, 2011. 

MEDEIROS, J.B.  Redação científica.   SP: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ECO, U. Como se faz uma tese. SP: Perspectiva, 1998. 

GONSALVES, E. Conversas sobre iniciação e a pesquisa cientifica. Campinas: Alínea, 

2001. 

HENRIQUES, M.L.S. (org) Metodologia para trabalhos científicos e acadêmicos.  

Bagé(RS):Urcamp, 2009. 

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. SP: Atlas, 

2006. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. SP: Cortez, 2007. 

 

ONLINE 

CERVO, A; BERVIAN, P.A e SILVA, R.  Metodologia científica .   SP: Pearson, 2007. 

Disponível em; 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476 

 

 

 Agricultura de precisão 

Ementa  

Histórico e conceituação da agricultura de precisão. Sistemas e informação geográfica 

(SIG) e sensoreamento remoto. Eletrônica embarcada: estudo dos sensores, 

atuadores, aquisição e comunicação de dados, sistemas eletrônicos de posicionamento 

e georeferenciamento. Sistemas de coleta de dados e mapeamento. Monitoramento 

da produção. Monitoramento das condições do solo. Sistemas de controle e 

monitoramento de semeadura. Sistemas para aplicação localizada de adubos e 

corretivos. Mapeamento de infestação por plantas daninhas pragas e doenças. 

Sistemas para aplicação localizada de defensivos. Tecnologia de informação e 

gerenciamento 

Bibliografia Básica 

FITZ, P. R.. Cartografia básica. SP, Ed. Oficina de Textos, 2008. 

FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. Oficina de Textos, 

2002. 

SILVA,J.X. e ZAIDAN,R.T.  Geoprocessamento e análise ambiental: aplicações.   

SP:Bertrand,2012   

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476
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Bibliografia Complementar 

BLASCHKE, T. e KUX, H.  Sensoriamento remoto e SIG avançado. SP: Oficina de 

textos, 2007. 

CHRISTOFOLETTI, A.  Modelagem de sistemas ambientais. SP: Blucher, 2010. 

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. SP: Oficina de Textos, 2008. 

ZAMBOLIM,L.  Efeitos da irrigação sobre a qualidade e produtividade do café. Viçosa: 

UFV, 2004. 

ZUQUETTE,L. e GANDOLFI,N.  Cartografia geotécnica.   SP:Oficina de textos,2004. 

 

ONLINE 

GARCIA, M. C. P. A aplicação do sistema de informações geográficas em estudos 

ambientais, Ed. Intersaberes . 2014. ISBN: 9788582129913 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129913/pages/-2 

FLORENZANO, G.F. Iniciação em sensoriamento remoto.  SP: Oficina de Textos, 2011. 

ISBN: 9788579750168. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750168/pages/-4 

 

 Paisagismo 

Ementa  

Introdução ao estudo do paisagismo e da floricultura. Técnicas gerais para a produção 

de flores e plantas ornamentais. Flores de corte. Floricultura. Histórico das artes dos 

jardins. Elementos de trabalho (plantas ornamentais, materiais arquitetônicos, 

características dos elementos, composição artística). Representação gráfica do 

projeto. Orçamento e contraste. Implantação do projeto. Manejo do jardim. Jardim 

rural. Parques. A praça pública. Macropaisagismo. Arborização urbana. Plantas 

envasadas. 

 

Bibliografia Básica 

AB”SÁBER, A. Os domínios de natureza no Brasil.: potencialidades 

paisagísticas.SP:Ateliê,2011. 

CULLEN, G. A Paisagem urbana. SP: Martins Fontes, 2010. 

MACEDO,S.S. e SAKATA, F. G. Parques urbanos no Brasil. SP: USP, 2002 . 

  

Bibliografia Complementar 

ABBUD, B.  Criando paisagens.   SP:SENAC, 2011. 

FURLAN,S.A. e NUCCI,J.C.  A Conservação das florestas tropicais .   SP:Atual,2006. 

LORENZI, H. Arvores no Brasil. SP: Platarum, 2013.v.1,2. 

LORENZI, H. e SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil. Nova Odessa: Plantarum , 

2008. 

MACEDO,S.S.  Quadro do paisagismo no Brasil.   SP:Quapá,1999. 
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 Controle e qualidade de produtos de pós-colheita 

Ementa  

Metabolismo dos grãos no pós-colheita Classificação comercial de grãos. 

Armazenamento e beneficiamento de grãos. Controle de pragas e infestações Controle 

de qualidade de grãos armazenados. 

 

Bibliografia Básica 

BORÉM, A.; RANGEL, P. H. N. Arroz: do plantio à colheita.  Viçosa: UFV, 2015. 

BORÉM, A.; CARNEIRO,J.E. e PAULA JR.,T.J.  Feijão : do plantio à colheita.   Viçosa: 

UFV,2015. 

HENNINGM, A.A.et alii. Manejo integrado de pragas de grãos e sementes 

armazenadas.  SP: Embrapa,2015. 

 

Bibliografia Complementar 

ORDENEZ, J.A.  Tecnologia de alimentos.   SP: Artmed, vol.1. 

ORDENEZ, J.A.  Tecnologia de alimentos.   SP: Artmed, vol.2. 

NESPOLO,C.R.  Práticas em tecnologia de alimentos.  SP:Artmed, 2015. 

TRABULSI, L.R. E ALTERTHUM, F.  Microbiologia.  SP:Atheneu, 2008 

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

 

ONLINE 

ZAMBROSI,F. C. B. et alii  Projeto hortalimento e o cultivo em ambiente protegido.  

CAPINAS: Instituto Agronomico, 2014. Disponível em: 

http://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes_ONLINE/pdf/Livro_Hortalimento_Fi

nal_24_03_2014.pdf 

 

 Uso, manejo e conservação da água e do solo 

Ementa  

Caracterização do solo, atributos físicos e dinâmica da água no solo. Solos x erosão, 

conservação da água e do solo, mecanismos, formas de erosão e tipos de erosão. 

Fatores que influenciam a erosão: erosividade, erodibilidade, topografia, cobertura 

vegetal e uso do solo. Práticas conservacionistas de controle de erosão. 

Terraceamento e locação de terraços. Dimensionamento de canais escoadouros, 

terraços e bacias de contenção. Modelos de perdas de solo e prevenção de perdas de 

solo em estradas rurais. Levantamento e planejamento conservacionista. Uso do solo, 

aptidão agrícola e classes de capacidade de uso da terra. Sistemas de produção 

agrosilvipastoris e sustentabilidade ambiental. 

 

Bibliografia Básica 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. SP: Oficina de Textos, 2002. 

DIAS, N. S.; BRÍGIDO, A. R.; SOUZA, A. C. M. Manejo e Conservação dos Solos e da 

Água.  SP: Ed. Livraria da Física. 2013. 

GUERRA, A. J. T.; JORGE M. do C. O.(orgs), Processos erosivos e recuperação de 

áreas degradadas. SP: Oficina de Textos, 2013. 
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Bibliografia Complementar 

ESPINDOLA, C.R, Retrospectiva crítica sobre a pedologia. SP:Unicamp,2008. 

LEPSCH, I. F. Manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de 

terras no sistema de capacidade de uso: 4ª aproximação. Campinas: SBCS, 1991. 

RESENDE, M. e outros.   Pedologia: base para distinção de ambientes.   Lavras(MG): 

UFLA, 2007. 

WEIL,N. e BRADY,R.  Elementos da natureza e propriedades dos solos.  SP: Bookman, 

2013 

SANTOS, H.G. et alii . Sistema brasileiro de classificação dos solos. Brasília-DF: 

EMBRAPA, 2013. 

 

ONLINE 

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos - ISBN: 9788579750083 – 

Ed.:Oficina de Textos. 1995 - Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750083/pages/1 

 

 Estágio Supervisionado V 

Ementa 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 

 LIBRAS (Optativa) 

Ementa  

Línguas de Sinais e minoria lingüística; as diferentes línguas de sinais; status da 

língua de sinais no Brasil; cultura surda; organização lingüística da LIBRAS para usos 

informais e cotidianos: vocabulário; morfologia, sintaxe e semântica; a expressão 

corporal como elemento lingüístico. 

 

Bibliografia Básica 

GOES, M. C.R. Linguagem, surdez e educação.   SP: Autores Associados, 2007. 

QUADROS, R. M.  Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 

_____. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 

surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005.Disponível em: 
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http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf 

_______. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 

Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 

Brasília: MEC; SEESP, 2004.Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: MEC/SEESP, 

1997. 

PEIXOTO, R. C. A Interface entre a língua brasileira de sinas (libras) e a língua 

portuguesa na psicogênese da escrita surda. 2004. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 

SALE, H. M. M.L. et alii Ensino de língua portuguesa para surdos. Brasilia: MEC/SEESP, 

2004. v.1-2 

 

1.7. Metodologia 

Acreditamos em uma metodologia na qual as perspectivas do ensino, da 

pesquisa e da extensão, caminhem lado a lado e de forma indissociada. Mais do que 

transmissão de conteúdos teóricos, fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do 

caráter dialógico entre professor/tutor/aluno a respeito de conceitos relevantes ao 

Curso. Para tanto, atua-se por meio de práticas e conteúdos capazes de explicar, 

descrever, analisar, refletir, sintetizar e propor soluções. Isso requer ter a 

interdisciplinaridade como referência no tratamento dos conteúdos. 

Ao se adotar a ação-reflexão-ação, visamos a um ensino em que conhecimentos 

teóricos aliam-se à formação prática. Para isso, é necessária a criação de mecanismos 

que incentivem a prática investigativa e a reflexão sobre os dados observáveis na 

realidade local e regional.  

No ambiente virtual de aprendizagem, bem como nas atividades presenciais, 

potencializa-se a formação reflexiva voltada para a percepção da sociedade com 

propostas de intervenção.  Além disso, estágios, monitorias, estudos de campo e 

atividades de aprofundamento são realizadas de forma interdisciplinar e transversal, 

contribuindo para que a formação seja plena e articulada com as demandas sociais e 

profissionais. 

 

1.8. Estágio Curricular Supervisionado 

De acordo com Pimenta e Lima (2004), o estágio se caracteriza como a 

situação adequada para promover a aproximação da realidade com a atividade 

teórica. Para tanto, é preciso que a estrutura da organização curricular dos Cursos de 

formação de administradores preveja em suas diretrizes, a perspectiva da formação 

do administrador reflexivo. Ou seja, aquele profissional que consegue conotar a sua 

prática do movimento dialógico de reflexão-ação-reflexão.  

Assim, entendemos que o estágio se caracteriza como uma oportunidade muito 

especial de integrar o conjunto de conhecimento do Curso de Bacharelado em 

Engenharia Agronômica. 

O regulamento do estágio supervisionado está disposto anexo a este projeto 

pedagógico. 
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1.9. Estágio Curricular Supervisionado – relação com a rede de escolas da 

Educação Básica 

Este item não se aplica ao curso 

 

1.10. Estágio Curricular Supervisionado – relação entre licenciandos, 

docentes e supervisores da rede de escolas da Educação Básica 

Este item não se aplica ao curso. 

 

1.11. Estágio Curricular Supervisionado – relação teoria e prática 

Este item não se aplica ao curso. 

 

1.12. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 

visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em 

projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas poderão 

fazer parte das Atividades Complementares.  

 

Objetivos:  

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização 

de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância.  

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja humanista e reflexiva.  

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.  

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética 

e humanista.  

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.  

 

As atividades são registradas em formulário próprio e postadas em espaço 

reservado para essa finalidade, no sistema acadêmico Perseus. Todas as atividades 

postadas acompanham, necessariamente, o respectivo comprovante.  

O aluno deve cumprir, obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na 

tabela anexa a este Projeto Pedagógico, respeitando a cota mínima de 20% do total 

da carga horária em cada área.  

 

 

1.13. Trabalho de Conclusão de Curso 

A organização curricular do Curso prevê a realização do TCC como mecanismo 

para oportunizar a síntese do processo de formação, estimulando a produção científica 

e compreendendo-a como dimensão indissociável da ação docente/discente. 

Entende-se por trabalho de conclusão de Curso (TCC) aquela produção tipo 

monografia, elaborado, de acordo com as normas de conteúdo e forma, na 
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perspectiva de permitir a finalização da graduação do(a) aluno(a), conferindo-lhe o 

título correspondente ao seu nível de estudos.  

As orientações para realização do TCC estão dispostas no regulamento do TCC 

anexo a este projeto. 

 

1.14. Apoio ao discente 

O UNAR desenvolve ações e programas que visam apoiar o estudante durante 

todo seu processo acadêmico. 

Podemos apontar como mecanismos que favorecem as relações do estudante com a 

instituição, bem como qualifica o processo de formação: 

 Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que apresentam 

situações socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas 

privadas. As ações desse programa dizem respeito a concessões de bolsas de 

estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, parcerias com empresas, polícia 

militar, polícia municipal e polícia ambiental, dentre outras. 

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se de 

um programa voltado a alunos que apresentam situações socioeconômicas 

incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas.  

 Programa de Incentivo à Produção Científica: Uma das metas da IES é o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com vistas à construção de 

conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o acompanhamento de 

interessados na pesquisa, em conformidade com o que dispõe o regulamento 

do COOPPEX (Coordenadoria de pesquisa, iniciação científica e extensão).  

 Mecanismos de Nivelamento: É inegável o fato de os alunos ingressarem na 

Universidade com carências intelectuais, que eventualmente o impedem de 

acompanhar, com desempenho satisfatório. Estudos sobre esse aspecto 

evidenciam que o maior problema encontra-se na dificuldade de leitura e 

compreensão de textos manifestados nas diferentes linguagens, além de 

dificuldades no campo do domínio de informática. Diante disso, o UNAR 

disponibiliza programa de nivelamento, constando, a princípio, de estudos de 

Língua Portuguesa, especificamente, referentes à leitura textual. 

 Estímulos à permanência do aluno no UNAR: Para minimizar as situações 

que levam à evasão do estudante, o UNAR desenvolve ações nos encontros 

presenciais, constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio 

ambiente, religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, 

envolvem fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí, os docentes efetuam 

debates. Além disso, os coordenadores de Cursos realizam plantões para a 

resolução de possíveis problemas apresentados pelos alunos. 

 Apoio Psicopedagógico: Supre dificuldades de aprendizado, por meio de 

ações pedagógicas instituídas no momento do ingresso do aluno no Curso e 

também no transcorrer do mesmo. 

Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar questões acadêmicas e 

assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações interpessoais nas diversas 

instâncias do cotidiano. 
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 Organização estudantil: O UNAR estimula a organização dos órgãos 

estudantis, com vistas a contribuir para o desenvolvimento da consciência 

política do discente. 

 Acompanhamento dos egressos: Esse programa, além de procurar atrair ex-

alunos à continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da 

educação oferecida, com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, 

caso necessários. As ações podem ser resumidas como: acesso aos laboratórios 

de informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório para reuniões e/ou 

eventos; bolsas de estudo para outros Cursos. 

 Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais: O grande desafio atual é 

promover ações que conduzam a uma política efetiva de inclusão de alunos 

portadores de deficiências. Por essa razão, o UNAR prevê algumas práticas: 

o Para a deficiência física: Assegura circulação do estudante, com vistas 

a facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo. Todos os espaços são 

adaptados para o livre trânsito de toda comunidade escolar.  

o Para deficiência visual: O UNAR disponibiliza sala de apoio contendo 

máquina de datilografia Braille, sistema de síntese de voz; software de 

ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal; lupas; plano de aquisição 

gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

o Para surdos: Se solicitado, desde o acesso até a conclusão do Curso, 

deverão ser disponibilizados, quando necessário, intérpretes de língua de 

sinais/língua portuguesa, especialmente, por ocasião de realização de 

provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do 

aluno. 

o Para autistas: nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 12764, 

de 27 de dezembro de 2012 o UNAR disporá, para os casos 

eventualmente diagnosticados, de acompanhante especializado. 

 

 

1.15. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

O Centro Universitário disponibiliza aos cursos formulários de avaliação que 

contemplam o ponto de vista do aluno e do professor, sob diversos aspectos do 

processo de ensino-aprendizagem, da atuação da coordenação e dos serviços 

prestados pela instituição. No instrumento existe, ainda, campo para a manifestação 

complementar do entrevistado. Ao final do processo, as informações são enviadas ao 

Centro de Processamento de Dados para tabulação e os resultados informados aos 

professores, que têm acesso aos formulados respondidos por seus alunos. A etapa 

seguinte prevê, por parte dos integrantes da CPA – Comissão Própria de Avaliação a 

discussão dos problemas identificados na avaliação.  

A avaliação institucional tem como propósitos: demonstrar comprometimento 

em relação às políticas governamentais e às exigências e expectativas do público; 

demonstrar eficácia – verificar se as intenções ou objetivos da instituição foram 

atendidos; oferecer garantia de que os padrões profissionais foram alcançados; indicar 

opções de alocação de recursos; e) fornecer diretrizes para a melhoria das ações; f) 

demonstrar eficiência. 
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As ações da Instituição são orientadas pelos resultados de um processo 

contínuo de autoavaliação, fornecedor de subsídios que permitam o aperfeiçoamento 

das condições de ensino, pesquisa e extensão, da infraestrutura e da qualificação 

docente e técnica. 

A realização do diagnóstico da realidade educacional do UNAR inclui as áreas 

pedagógica (projetos pedagógicos, corpo docente, biblioteca, organização didático-

pedagógica), administrativa e física. 

Optou-se por uma avaliação abrangente, enfocando os eixos: projeto 

pedagógico, serviços, biblioteca, infraestrutura, coordenação e corpo docente. As 

questões propostas acerca desses eixos visam a traçar um perfil detalhado do ensino 

ministrado, da gestão acadêmica e administrativa e dos serviços prestados em geral. 

Para a coleta de indicadores, a CPA disponibilizou aos alunos e docentes, no site 

www.unar.edu.br, um questionário, estruturado de forma que os resultados pudessem 

ser tabulados eletronicamente, com informações estatísticas, percentuais e somatória 

de respostas. A participação foi espontânea. Medidas de precaução foram tomadas 

com vistas a bloquear tentativas subsequentes de acesso. Após o término da fase de 

aplicação dos questionários, a CPA reuniu-se para a análise e interpretação das 

respostas obtidas. Em seguida, os resultados desse trabalho são repassados aos 

profissionais responsáveis pelas diversas esferas acadêmicas e técnico-administrativas 

do Centro Universitário, com o propósito de alimentar o processo crítico-reflexivo. 

Cartazes, informações no site e apelo dos coordenadores dos cursos da UNAR 

sensibilizaram alunos a participar do processo avaliativo. No entanto, a frequência não 

satisfez as expectativas, razão pela qual objetivamos intensificar essa fase para 

obtenção de dados mais representativos de nossa comunidade discente. Os resultados 

do processo foram inseridos em um relatório geral, disponibilizado no site do UNAR. 

Espera-se que o debate aberto à comunidade acadêmica contemple as 

expectativas, no que tange ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade das condições 

de ensino, pesquisa e extensão. Nesse processo, os indicadores obtidos mediante a 

aplicação de questionários são relacionados a informações resultantes de outras 

ferramentas de avaliação. Assim, consideram-se como de alta relevância os relatórios 

externos do ENADE, além da realização de encontros que integrem os diversos setores 

do contexto acadêmico e de seu entorno social.  

A IES leva em conta, além das avaliações legais, a avaliação da comunidade; 

as empresas hospedeiras de egressos; as necessidades das empresas locais; o grau 

de satisfação ou não de nossos egressos. 

 

1.16. Atividades de Tutoria 

O modelo pedagógico adotado pelo UNAR contempla tutoria presencial, para as 

disciplinas tipo EAD de cursos presenciais como o caso da Engenharia Agronômica. As 

disciplinas são desenvolvidas utilizando a Plataforma Moodle e a interação pedagógica 

é mediada por docentes e tutor presencial, que se valem de recursos da Internet e do 

ambiente virtual de aprendizagem adotado (AVA). O tutor presencial atua como 

mediador do contato entre o acadêmico, Instituição e Professores para garantir o 

sucesso acadêmico e sua permanência. Assim, o Tutor Presencial deve prestar 

informações acadêmicas, orientar os estudantes da modalidade a distância a respeito 

do curso e da profissão, cumprir agenda de atividades presenciais no Polo, facilitar o 

encaminhamento de estudantes com necessidades especiais ao setor competente; o 
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Tutor Presencial incentiva os estudantes a participarem das atividades atinentes à 

disciplina e vídeos conferências; alerta os acadêmicos para o cumprimento do 

cronograma, da realização e entrega das atividades de aprendizagem, a ter uma 

atitude proativa de estímulo à aprendizagem, sucesso escolar e permanência, e ainda 

aplicar as avaliações presenciais.  

O propósito é propiciar ao estudante a distância um ambiente de aprendizagem 

personalizado, capaz de satisfazer suas necessidades educativas. O número de tutores 

presenciais no Polo UNAR segue a seguinte escala: até 50 (cinquenta) alunos 

matriculados, o Polo de apoio presencial deverá contar com 01 Tutor Presencial com, 

no mínimo, 4h (quatro horas) semanais; entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem) 

alunos matriculados, o Polo de apoio presencial deverá contar Tutor Presencial com no 

mínimo 8 h (oito horas) semanais. 

 

Atribuições do professor-tutor:  

a) acessar o ambiente MOODLE diariamente;  

b) participar de reuniões de tutoria, agendadas pela coordenação EAD;  

c) auxiliar, quando necessário, os alunos no uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  

d) orientar os alunos sobre a realização das atividades (esclarecimentos de 

dúvidas, prazos de entrega etc.);  

e) dar feedback ao aluno em suas solicitações; 

f) estimular a participação dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

g) entrar em contato, via e-mail e mensagem, com o aluno que não vem 

realizando as atividades;  

h) gerenciar e atualizar, constantemente a planilha do seu grupo de alunos; 

i) interagir com a coordenação de tutoria sobre dados relevantes relacionados 

ao rendimento dos alunos no Curso;  

j) encaminhar aos professores e coordenadores de tutoria as dúvidas sobre os 

conteúdos  ou relativas a outras dificuldades pedagógicas;  

k) Aplicar provas presenciais, bem como corrigir e lançar as notas no sistema. 

 

 

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo de 

ensino-aprendizagem 

Os mecanismos de avaliação da aprendizagem utilizados nos processos de 

ensino-aprendizagem, atendem, de maneira excelente, à concepção do curso definida 

no Projeto Pedagógico do Curso – PPC. A avaliação é contínua, cumulativa, 

progressiva e contempla aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais, se dá por 

meio de verificação das atividades realizadas pelos alunos, com mecanismos 

diversificados, nos quais se priorizam as competências de analisar, inferir, comparar, 

sintetizar e propor soluções para problemas relacionados ao campo de atuação do 

profissional de Engenharia Agronômica. No planejamento dos docentes, são 

valorizadas as atividades de caráter interativo, coletivo e colaborativo, visando 

corroborar com o princípio interdisciplinaridade. Regimentalmente, a avaliação 

contempla aspectos de aproveitamento e frequência, indicando como aproveitamento 

mínimo para aprovação a média 7,0. 
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 Nas disciplinas a distância, o aluno faz uso da plataforma Moodle. A plataforma 

destina-se à comunicação, interação e integração voltada a Instituições de Ensino a 

Distância. Por meio dela, discentes, docentes, funcionários ou quaisquer outros 

usuários, desde que devidamente cadastrados no sistema, acessam as 

ferramentas pessoais, cuja meta é a facilitação do processo de aprendizagem, quer 

pela complementação e aprofundamento de aulas presenciais; quer pela estruturação 

de um Curso completo em EAD e ou a capacitação de usuários na plataforma.  

O acesso a Plataforma Moodle se dá por meio de links disponíveis, na página 

principal da Instituição - URL http://www.unar.edu.br. 

Ao acessá-la, o usuário encontra páginas visuais condizentes às exigências 

educacionais e design que conduz a uma navegação agradável e atraente. Destaque-

se ainda que a linguagem é clara, objetiva, recorrendo, sempre que possível, a 

recursos de ilustração, vídeos e sons. 

 A organização e disposição do conteúdo permitem a busca de informação com 

o menor número possível de cliques, além de indicar fontes para o aprofundamento e 

busca de informações que propiciem a ampliação de conhecimentos. Dessa maneira, 

foca-se a busca de aprendizado de maneira autônoma e significativa. 

 

Características da Plataforma Moodle 

 Construção em plataforma totalmente web, compatível com IE 6.0, Google 

Chrome e Firefox 2.0 ou superiores; 

 

Escopo das funcionalidades do software: 

 Sala de Bate-Papo (chat) 

 Fórum 

 Utiliza conta de e-mail pessoal para comunicação ou Mensagem do próprio 

ambiente 

 Lista de Discussão 

 Testes on-line com feedback automático 

 Aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (pdf) 

 Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office ver. 2003 e 

2007 (Word, PowerPoint e Excel), assim como, vídeos e links à Internet. 

 As atividades são enviadas por recursos disponibilizados na própria plataforma. 

 Relatórios de acessos (para professores e tutores). 

 Relatório de notas. 

O acesso ao aplicativo será feito via web, por meio de autenticação do usuário 

(login e senha), fornecidos pela Secretaria Geral da Instituição. 

 Cabe ao UNAR gerenciar o cadastro de usuários, executando e administrando as 

atualizações decorrentes (inclusões, exclusões etc.). 

Existem, pelo menos, quatro perfis de usuários no sistema, sempre 

identificados por login e senhas individuais, cada um com níveis de acesso e serviços 

diferenciados: Estudante (discente), Professor (Docente), Moderador (tutor), gerente 

e administrador; 

 

 

1.18. Material Didático Institucional 

Não se aplica 
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1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

O UNAR preza pela transparência e interação contínua e dinâmica entre alunos, 

docentes e tutores. Para isso utiliza tanto o “Portal do Aluno”, no qual o ele tem 

acesso a toda “vida acadêmica”. O histórico acadêmico, notas, disciplinas em que está 

matriculado e que precisa fazer, frequência. E-mail dos professores, e uma área na 

qual os professores anexam todo o material dado em aula. Além disso é possível os 

alunos fazerem requerimentos on line junto a secretaria e coordenação de curso, 

pesquisar livros nas bibliotecas, virtuais e física.   

 

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

A avaliação deve ser contínua e concebida como uma ferramenta auxiliar nas 

atividades de ensino e aprendizagem, privilegiando o processo e não apenas o 

produto, refletindo aspectos qualitativos coadunados ao perfil desejado pelo Curso, 

mesmo sendo expressa por valores numéricos. 

Um processo de ensino e aprendizagem deve ser avaliado, a partir de 

posicionamento interativo entre o responsável pela transmissão de conhecimentos e 

aqueles que o recebem. Assim, variados instrumentos de avaliação deverão ser 

empregados, contemplando aspectos formativos e somativos, envolvidos no cotidiano 

do alunado. 

Ressalte-se que os aspectos somativos envolvem a avaliação dos 

conhecimentos teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de provas 

objetivas e dissertativas, presencialmente.  

A Instituição, por meio de seu Regimento e considerando as correntes que 

abordam a avaliação, estabeleceu uma orientação geral para o processo de avaliação 

de seus Cursos, conforme capítulo VI do Regimento em anexo.  

 

1.21. Número de vagas  

O curso possui 30 vagas. 

 

1.22.Integração com as redes públicas de ensino 

Não se aplica 

 

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas 

Não se aplica 

 

2. Corpo Docente e Tutorial 

 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 

O NDE é um órgão consultivo e propositivo, responsável pela concepção, 

implantação, consolidação e atualização contínua do Projeto Pedagógico do Curso. 

Contribui para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso e a integração 

curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo do Curso. 

 

2.2. Atuação do Coordenador do Curso 
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Dentre as atribuições do coordenador, de acordo com o Regimento Interno do 

UNAR, destacam-se:  

I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo 

o que dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo 

Poder Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do Curso coordenado, buscando 

seu aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 

designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no Curso; 

V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, 

com especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada 

uma delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o 

desempenho do corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos ou portadores de Curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas e encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

2.3. Experiência profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica 

do Coordenador do Curso 

A Coordenadora do Curso possui experiência profissional, de magistério 

superior e de gestão acadêmica, somadas, maior que 10 anos, com experiência de 5 

anos no magistério superior. 

 

2.4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

A Coordenadora do Curso tem como regime de trabalho o Regime Parcial. 

 

2.5. Carga Horária de Coordenação de Curso 

Não se aplica. 

 

2.6.Titulação do Corpo Docente do Curso  

O corpo docente é constituído por 11 docentes, sendo todos doutores e 

mestres. O percentual docente com pós-graduação “Stricto Sensu”, Doutores e 

Mestres é de 100%. 

 

Docente Titulação Tempo de 

permanência 

NDE 

1. Dany Bruno Borella Santos Grossklauss Doutor Parcial  

2. Eugênio Yokoya Mestre Horista  

3. Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Mestre Parcial X 

4. João Henrique do Nascimento e Silva Mestre Parcial X 

5. José Rafael Pires Bueno Mestre Horista  

6. Leonardo Pires Boava Doutor Parcial  

7. Sebastião Donizeti Bazon Mestre Parcial  
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8. Vanda Renata Reis Doutora Parcial X 

9. Vera Lucia Massoni Xavier da Silva Doutora Integral X 

10. Wdson de Oliveira Mestre Integral  

11. Wlamir José Paschoalino Mestre Parcial X 

 

2.7.Titulação do Corpo Docente do Curso – percentual de doutores 

O corpo docente do Curso é composto por 11 professores, dos quais 4 são Doutores, o 

que corresponde a 36% dos docentes do Curso. 

 

2.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

O corpo docente do Curso é composto por 11 professores, dos quais 9 trabalham em 

regime de trabalho parcial ou integral, o que corresponde a 82% dos docentes do 

Curso. 

 

2.9. Experiência Profissional do Corpo Docente 

Mais de 80% do Corpo docente do curso possui experiência Profissional, excluídas as 

atividades de Magistério Superior, superior a 2 anos. 

 

Docente Titulação Experiência 

Profissional 

(anos) 

Dany Bruno Borella Santos Grossklauss Doutor 01 

Eugênio Yokoya Mestre 16 

Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Mestre 05 

João Henrique do Nascimento e Silva Mestre 11 

José Rafael Pires Bueno Mestre 18 

Leonardo Pires Boava Doutor 0 

Sebastião Donizeti Bazon Mestre 20 

Vanda Renata Reis Doutora 07 

Vera Lucia Massoni Xavier da Silva Doutora 04 

Wdson de Oliveira Mestre 29 

Wlamir José Paschoalino Mestre 25 

 

2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica 

Não se aplica 

 

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente 

Mais de 80% do Corpo Docente do curso possui experiência de Magistério 

Superior, de pelo menos, 3 anos. 

Docente Titulação Experiência 

Magistério Superior 

(anos) 

Dany Bruno Borella Santos Grossklauss Doutor 01 

Eugênio Yokoya Mestre 02 

Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Mestre 20 
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João Henrique do Nascimento e Silva Mestre 07 

José Rafael Pires Bueno Mestre 01 

Leonardo Pires Boava Doutor 02 

Sebastião Donizeti Bazon Mestre 15 

Vanda Renata Reis Doutora 05 

Vera Lucia Massoni Xavier da Silva Doutora 37 

Wdson de Oliveira Mestre 16 

Wlamir José Paschoalino Mestre 07 

 

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes  

Não se aplica 

 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

O colegiado de Curso é formado pelo coordenador do curso, pelo NDE, por 

todos os docentes envolvidos no Curso, dois representantes dos alunos e um 

representante dos egressos (quando houver). Reúne-se, semestralmente, com vistas 

à decisão de procedimentos, tais como: realizar avaliações a respeito do desempenho 

dos alunos nas atividades fixadas para o semestre; avaliar o desempenho dos alunos 

nas provas; discutir e avaliar o alcance do referencial teórico; traçar estratégias de 

conscientização dos alunos no tocante à necessidade de regularidade de estudos; 

traçar estratégias para evitar evasão de alunos; traçar metas para a conscientização 

dos alunos sobre a importância da CPA e de sua participação no ENADE; definir 

procedimentos para a dinamização e regularidade das atividades de Iniciação 

científica e extensão. 

 

2.14. Produção Científica, cultural, artística ou tecnológica 

Mais de 80% dos docentes do Curso possuem mais de 9 produções nos últimos 

3 anos. 

 

2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

O professor/tutor do Curso é graduado na área e possui Pós-graduação Stricto 

Sensu. 

2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância  

O tutor possui experiência superior a 3 anos em educação a distância. 

 

2.17.Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante 

O curso possui 11 docentes, 01 tutor e 40 estudantes. A relação entre o 

número de estudantes e o total de docentes mais tutores é de 3,3. 
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3. Infraestrutura 

 

3.1. Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral.  

Os gabinetes de trabalho para os docentes em regime de Tempo Integral 

localizam-se em uma ampla e arejada sala, dividida em nove espaços individuais, 

sendo que cada um encontra-se mobiliado com mesa, cadeira e computador 

conectado à Internet. Há uma impressora para uso compartilhado. Os gabinetes 

atendem de maneira excelente os aspectos: disponibilidade de equipamentos de 

informática em função do número de docentes, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. Além desses 

gabinetes, há 4 salas de uso exclusivo de docentes em TI, que exercem, também, 

função de gestão na IES.  

  

 
 

 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A sala destinada à Coordenação do curso mede 8m2, é mobiliada com mesa e 

cadeiras e equipada com computador, conectado á Internet Banda larga, impressora e 

telefone. Há, também, mesa para reuniões e atendimento ao público em geral. 

Atende, de maneira excelente, os aspectos: equipamentos de informática em função 

do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

     

09 salas individuais  

01 sala de reunião 
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3.3. Sala dos professores 

A sala de docentes mede 70m², é ampla e climatizada. É mobiliada com mesas, 

cadeiras, sofás e possui computadores conectados à Banda Larga. Atende, de maneira 

excelente, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual 

para coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos 

professores. 

  

 

3.4. Salas de aula 

O UNAR conta com 42 salas de aula, amplas, bem ventiladas e iluminadas. As 

salas de aula do curso são excelentes considerando os aspectos: quantidades e 

número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função 

das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

  
 

3.5. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do 

curso de maneira excelente. 

Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um 

total de 60 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: 

Autocad e DEVC++, SAS, Scilab e pacote Office. Atende, entre outras, as disciplinas 

de Desenho Técnico e Experimentação Agrícola. 

Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, plano de 

manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os laboratórios são 

acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 
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3.6. Bibliografia Básica 

O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade 

curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5 

vagas anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos 

que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 

patrimônio do UNAR. 

 

 

Laboratório de Informática PNE e 

softwares adaptativos 

Laboratório I 

25 equipamentos 

 

Laboratório I 

Lousa Digital 
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3.7. Bibliografia Complementar 

O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por 

unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

 

3.8. Periódicos especializados 

Há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, - 

elencados abaixo - sob forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos 

distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado 

em relação aos últimos 3 anos. 

 

1. Campos e Negócios (Agro Comunicação) 

http://www.revistacampoenegocios.com.br/a-revista/ 
 

2.Canavieiros (Copercana/Canaoeste) 
http://www.revistacanavieiros.com.br/edicoes.html 

 

3.Desafios do Desenvolvimento 
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3290

&Itemid=5 
 

4.Hortifruti- Brasil (CEPEA-ESAQ/USP) 

http://www.hfbrasil.org.br/br/revista.aspx 
 

5.JonalCana (Procana Brasil) 
http://www.jornalcana.com.br/  

 
6. Revista Agro@mbiental( Univ.Fed.Roraima) 
https://revista.ufrr.br/agroambiente 

 
23.Revista Agrogeoambiental (IFSULDEMINAS.) 

https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/ 
 

7.Revista Brasileira de Agroecologia 

http://www.aba-agroecologia.org.br/ojs2/index.php/rbagroecologia/index 
 

8.Revista Brasileira de Arborização Urbana 
http://www.revsbau.esalq.usp.br/ 

 

9.Revista Brasileira de Ciência do Solo 
http://www.sbcs.org.br/revista/revista-online/ 

 
10.Revista Brasileira de Fruticultura 
http://www.rbf.org.br/ 

 
11.Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias -UNICENTRO 

http://revistas.unicentro.br/index.php/repaa 
 

12.Revista Brasileira de Engenheira Agrícola e Ambiental-UFCG 

http://www.agriambi.com.br/ 
 

13.Revista Brasileira de Zootecnia 
http://www.revista.sbz.org.br/ 

http://www.revistacampoenegocios.com.br/a-revista/
http://www.revistacanavieiros.com.br/edicoes.html
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3290&Itemid=5
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3290&Itemid=5
http://www.hfbrasil.org.br/br/revista.aspx
http://www.jornalcana.com.br/
https://revista.ufrr.br/agroambiente
https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/
http://www.aba-agroecologia.org.br/ojs2/index.php/rbagroecologia/index
http://www.revsbau.esalq.usp.br/
http://www.sbcs.org.br/revista/revista-online/
http://www.rbf.org.br/
http://revistas.unicentro.br/index.php/repaa
http://www.agriambi.com.br/
http://www.revista.sbz.org.br/
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14.Revista Brasileira de Entomologia 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0085-
5626&lng=en&nrm=iso 

 
15.Revista da Associação Brasileira de Horticultura 

http://www.horticulturabrasileira.com.br/ 
 

16. Revista de Política Agrícola. 
http://www.agricultura.gov.br/ 
 

17.Revista Extensão Rural -UFSM 
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/extensaorural/index 

 
18.Revista FLORESTA 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/ 

 
19.Revista Meio Ambiente e Desenvolvimento -UFPR 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/index 
 

20.Revista Scientia Agraria -UFPR 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/agraria 
 

21. Revista Semina -UEL 
http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel
/index.php/semagrarias 

 
22.Revista STAB 

http://www.hfbrasil.org.br/br/revista.aspx 
 

3.9. Laboratórios didáticos especializados - quantidade 

Os laboratórios didáticos especializados estão implantados em quantidade 

suficiente, implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e 

segurança atendem, de maneira excelente aos aspectos: quantidade de equipamentos 

adequada aos espaços físicos e alunos vagas autorizadas. Ressalte-se que todos os 

laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

 

1. Fazenda Experimental 

A Fazenda Experimental do curso de Engenharia Agronomia está localizada na Avenida 

dona Renata Norte – Fazenda Santa Lucia – lote Gleba C, numa área de 15.000 m2 de 

terra, está implantada em uma área de 3,5 hectares. Atualmente, a fazenda 

experimental conta com parceria com a empresa Manga Rosa Produtos Orgânicos, que 

produz e desenvolve pesquisas relacionadas ao cultivo de horticultura, olericultura e 

fruticultura, sendo também o responsável por cuidar de todo o manejo da área. Nesse 

espaço também temos outros canteiros de horticultura que são destinados a doações. 

Todas as atividades desenvolvidas na fazenda visam dar suporte aos acadêmicos, 

tanto na aplicação de pesquisas, que terão seus resultados futuramente levados até a 

comunidade, visando o desenvolvimento da mesma, quanto para aplicação do 

conhecimento adquirido em sala de aula. As aulas práticas são realizadas aos sábados 

e os alunos também podem realizar estágio curricular obrigatório. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0085-5626&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0085-5626&lng=en&nrm=iso
http://www.horticulturabrasileira.com.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/extensaorural/index
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/index
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/agraria
http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias
http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias
http://www.hfbrasil.org.br/br/revista.aspx


                     PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica 
_______________________________________________________________________________________ 
 

80 | P á g i n a  
 

 

 

 

2. Laboratório Multidisciplinar - Alimentos 

O laboratório multidisciplinar de alimentos possibilita ao corpo docente e discente 

conduzir experimentos que demonstram a prática e a fundamentação da teoria de 

modo a possibilitar uma melhor contextualização. Conta com balança digital, vidraria 

em geral, microscópios, fogão a gás, utensílios para experimentos. O laboratório 

comporta 25 discentes. 

      

3. Laboratório Multidisciplinar – Hidráulica 

O Laboratório de Hidráulica possibilita a realização de experimentos clássicos em 

hidráulica para auxiliar a compreensão de conteúdos de disciplinas. Capacita o 

discente a fazer o diagnóstico e atuar na elaboração, implementação e no manejo de 

projetos de irrigação; no planejamento, na conservação e no manejo de recursos 

hídricos e edáficos em bacias hidrográficas; e no projeto de estruturas hidráulicas 

para a acumulação, captação, elevação e condução de água. O Laboratório de 

Hidráulica possui, entre outros, equipamentos para os seguintes experimentos: 

tubulações que simulam o funcionamento das instalações de esgoto e água fria de 

uma residência,  conduto forçado. 
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4. Laboratório Multidisciplinar – Entomologia, Botânica, Zoologia e 

Doenças de Plantas 

Este laboratório multidisciplinar foi planejado para atender as disciplinas de 

entomologia, zoologia e doenças de plantas. A capacidade do laboratório hoje é para 

turmas de 15 alunos, com bancadas que permitem analisar as caixas entomológicas, 

estudar a morfologia e anatomia de invertebrados. Com diferentes práticas os alunos 

passam a ter contato mais eficaz com o conteúdo dado em sala de aula, seja vendo 

de perto um sintoma de doença de planta, ou  mesmo identificando através das 

chaves em livros e apostilas apropriados. Desta forma o laboratório vem a acrescentar 

no processo de aprendizagem, facilitando a troca de conhecimento entre as partes. 

 

     

5. Laboratório de Solo 

O laboratório de solo possibilita ao aluno experimentar e vivenciar, durante o curso, a 

prática dos conceitos vistos em sala de aula, o que permite uma formação sólida e 

apta a tomada de decisão no âmbito profissional. Para isso o laboratório possui 

diferentes tipos de solos para serem identificados, classificados por meio de diversos 

experimentos como a granulometria, limetes de consistência, limite de plasticidade, 

limete de liquidez, consistência entre outros. Tem-se diversos equipamentos 

como: balança analítica e digital, agitador magnético, penetrômetro, agitador de 

peneiras e diversas peneiras, placa em cerâmica com agitação, pinças, escoador, 
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matéria de testa de compactação de solo, estufa para secagem, betoneira e vidrarias 

em geral. O laboratório comporta 40 discentes. 

 

6. Laboratório de Conforto Ambiental 

O laboratório de Conforto Ambiental permite a utilização de métodos de análise e a 

familiarização com equipamentos que possibilitem orientar o projeto, considerando as 

variáveis ambientais e sua ação sobre as construções e as cidades, e os processos 

juntos a ele associados, garantindo o desempenho necessário e esperado do ponto de 

vista da satisfação do usuário e da eficiência energética. Permite ao discente 

compreender a relação homem-ambiente e sustentabilidade. 

Possui cerca de 90 metros quadrados, com todos os equipamentos essenciais e 

complementares das configurações preconizadas, incluindo Heliodon, e espaço para 

guarda de modelos em escala reduzida, atendendo confortavelmente a iluminação, 

acústica e climatização das suas dependências. 

     

7. Laboratório de Modelagem e Maquetaria  

O Laboratório de Modelagem e Maquetaria, com área de 90 metros quadrados, possui 

todos os equipamentos e ferramental necessário ao desenvolvimento e elaboração de 

modelos reduzidos. Conta com ferramental de porte (tupia e furadeira de bancada) 

para desenvolvimento de peças de maior tamanho. Conta com os seguintes 

equipamentos: Compasso de ferro, Formão 1” e 1/2”, Jogo de Lima agulha, Morsa de 

bancada  4”, Serra de fita, Soldador térmico para acrílico, Óculos de proteção, Rolos 
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de linha p/ pedreiro e Cabine de pintura. O laboratório comporta cerca de 35 discentes 

por turno. 

    

 

8. Estufa  
Também chamada de casa de vegetação, é um espaço voltado para aulas práticas nas 

disciplinas de botânica, horticultura, nutrição mineral, fisiologia vegetal, fitopatologia 

entre outras, e desenvolvimento de estudos experimentais em produção vegetal. 

Situada em uma área de 32 m2 possui estrutura de ferro galvanizado, plástico e 

sombrite, condições que garantem maior durabilidade e conforto térmico para 

execução dos trabalhos. A estufa também conta com iluminação, permitindo que tanto 

aulas prática quanto experimentos possam ser realizados no período noturno. 

 

      
 

9. Laboratórios de Física e Química 

Atende as disciplinas de Microbiologia, Biologia Celular, Bioquímica e Química Geral e 

Analítica e Mecânica Aplicada. Dispõe de bancadas, microscópios, vidrarias, reagentes, 

destilador de água, estufa, pHmetro, balanças. Para os experimentos conta, entre 

outros, com: conjunto de Calorimetria e Termometria (Termodinâmica); conjunto de 

Geração de Onda Estacionária (Acústica e Ondas); conjunto de Magnetismo e 

Eletromagnetismo (Eletromagnetismo); conjunto de Eletricidade (Eletricidade); 

conjunto de Plano Inclinado (Mecânica); conjunto de Queda Livre (Mecânica); 
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conjunto de Hidrostática (Mecânica); conjunto de Mecânica Estática (Mecânica); 

conjunto de Força Centrípeta (Mecânica). 

             

 

3.10. Laboratórios didáticos especializados - qualidade 

Os laboratórios especializados estão implantados com respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente aos aspectos: 

adequação, acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos. 

 

3.11. Laboratórios didáticos especializados - serviços 

Os serviços dos laboratórios especializados implantados com respectivas 

normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente aos 

aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

 

 

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição do material didático 

Não se aplica 

 

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas  

Não se aplica 

 

 

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e 

mediação 

Não se aplica 

 

3.15. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas 

O curso não contempla núcleo de práticas jurídicas. 

 

3.16. Biblioteca 

A biblioteca do UNAR ocupa uma área de 470 m2 com disponibilidade de 

acesso dos alunos ao acervo. 

Conta com ambientes específicos para estudos em grupo e estudo individual, 

sete terminais para consulta ao acervo. 
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4.  Requisitos legais e normativos   

 

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

Não se aplica 

  

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP 

Nº 3/2004. 

 A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está incluída nas 

disciplinas e atividades curriculares do curso, através de conteúdos e atividades 

oferecidas/realizadas ao longo do percurso formativo dos estudantes. 

 

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos  

O Curso atende às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

A Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, 

de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 é 

desenvolvida de modo transversal nas disciplinas hermenêuticas da matriz curricular 

do curso e, fundamenta-se na sensibilização do aluno pelo reconhecimento, realização 

e universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, num 

processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face às 

transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. 

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

O UNAR, nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 12764, de 27 de 

dezembro de 2012 o UNAR disporá, para os casos eventualmente diagnosticados, de 
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acompanhante especializado, buscando parceria com a secretaria municipal de ação e 

inclusão social. 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro 

autista será incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do 

art. 2o, e terá direito a acompanhante especializado. 

4.6. Titulação do corpo docente 

  Quanto à titulação do corpo docente, todos têm formação em pós-graduação 

(lato ou stricto sensu). 

 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE atende integralmente à Resolução Conaes Nº 1/2010 (titulação, regime 

de trabalho, exercício de atividades no curso). 

 

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

  Não se aplica 

  

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia 

  Não se aplica 

  

4.10.  Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas  

 O Curso atende à carga mínima, em horas, para Bacharelados. 

 

4.11.  Tempo de integralização 

 O curso atende o item "tempo de integralização", em consonância com as 

Resoluções CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). 

  

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

A IES apresenta condições de acesso arquitetônico e acessibilidade nas 

comunicações, pedagógica e atitudinal para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, facilitando a locomoção em seu ambiente físico. 

 

4.13. Disciplina de Libras  

O curso oferece a disciplina de Libras (60 h) no décimo semestre. 

 

4.14.  Prevalência de avaliação presencial para EaD 

  Não se aplica. 

 

4.15.  Informações acadêmicas 

As informações acadêmicas estão disponibilizadas na forma impressa (nos 

murais da IES e na biblioteca) e virtual (site, sistema acadêmico e ambiente de 

aprendizagem). 

 

4.16.  Políticas de educação ambiental 
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O curso oferece várias disciplinas, ao longo de diferentes semestres, cujas 

ementas contemplam a integração da educação ambiental ao percurso formativo dos 

estudantes. 

Contempla o preconizado na Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 6.938 de 

31de agosto de 1981, que define o meio ambiente no seu artigo 3º como "o conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". A educação é realizada pelo 

Curso no conjunto das estratégias consideradas imprescindíveis para a mudança de 

concepções e práticas na relação que as sociedades estabelecem com os elementos 

ambientais. 

 São atendidos os requisitos legais relativos às Políticas de Educação Ambiental 

da lei 9.795/1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Resolução nº 2, de 15 de 

junho de 2012, faz se mister que a educação ambiental seja tratada de forma 

transversal, disseminada de forma sistêmica e sustentável na IES. 

 

4.17.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena.  

 Não se aplica. 
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REGULAMENTO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO – TCC 

Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica 

 

CAPÍTULO I 

Do Trabalho Final de Graduação 

 

Art. 1º - A elaboração do TCC é condição sine qua non para a obtenção do Grau de 

Bacharel em Engenharia Agronômica. 

Art. 2º - O TCC será desenvolvido durante o último ano do curso. 

Art. 3º - O TCC será realizado individualmente, em forma de monografia, constando 

de um trabalho teórico ou revisão bibliográfica. 

Art. 4º - O TCC deverá versar sobre assunto relacionado com as áreas de 

conhecimento, pertinente ao curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica. 

Art. 5º - Para o desenvolvimento do TCC, será obrigatória a orientação de um 

professor ou pesquisador. 

CAPÍTULO II 

Do Projeto 

Art. 6º - Só poderão apresentar os projetos de TCC, os discentes regularmente 

matriculados na disciplina de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 7º - O projeto completo de TCC deverá ser encaminhado, ao orientador, até o 1º 

dia útil novembro, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Desenvolvimento, 

Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 

Art. 8º - Como atividade de apoio ao desenvolvimento do TCC, o discente deverá ter 

cursado a disciplina “Metodologia Científica”, constante da grade curricular do curso. 

 

CAPÍTULO III 

Da Orientação 

 

Art. 9º - O orientador deverá ser um docente com Pós-Graduação Stricto Sensu 

vinculado a qualquer curso do UNAR. 

Art. 10 - A critério do Colegiado de Curso, o orientador poderá ser um docente com 

Pós-Graduação Stricto Sensu de outra instituição de ensino ou pesquisa, pública ou 

particular. 

Art. 11 - Poderá o orientador indicar, de comum acordo com seu orientado, um co-

orientador. 
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CAPÍTULO IV 

Da Apresentação 

 

Art. 12 - O discente encaminhará o TCC ao Coordenador do Curso em uma via 

impressa, devidamente assinada por ele e pelo orientador, e quando for o caso pelo 

co-orientador. 

Art. 13 - O TCC será apresentado à uma banca examinadora, em data previamente 

agendada pela Coordenação do Curso, em uma das salas do Campus do UNAR. 

Art. 14 - O prazo para a entrega do TCC será determinado em Portaria da Reitoria e 

não será aceito trabalho fora do prazo. 

Art. 15 - O discente do último semestre deverá, necessariamente, entregar o TCC ao 

Coordenador do Curso, até o primeiro dia útil do mês de dezembro, sob a pena de não 

concluir os componentes curriculares do curso e, por consequência, não realizar a 

colação de grau.  

Art. 16 - Quando o prazo máximo de integralização do curso do discente se encerrar 

no final do primeiro semestre, ele deverá entregar e apresentar o TCC até o último dia 

útil do mês de maio. 

CAPÍTULO V 

Da Banca Avaliadora 

Art. 17 - A Banca Avaliadora será composta pelo orientador do TCC, pelo coordenador 

do Curso, por um docente do curso e um convidado, caso exista. 

Art. 18 - Quando da existência do co-orientador, este não poderá ser membro da 

banca. 

CAPÍTULO V 

Da Avaliação 

Art. 19 - O TCC deverá ser apresentado, oralmente, à banca avaliadora e o conceito 

atribuído será aprovado ou reprovado, registrado em ata própria, que será arquivada 

no prontuário acadêmico do aluno. 

Art. 20 – Caso o discente seja reprovado, deverá matricular-se novamente na 

disciplina de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, no próximo semestre em que a 

disciplina seja ofertada. 

CAPÍTULO VI 

Dos Casos Omissos 

Art. 21. Os casos omissos neste regulamento serão encaminhados para o 

Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica para deliberação e providências 

cabíveis. 

 

Art. 22. Este regulamento foi aprovado pelo Colegiado do Curso de 

Bacharelado em Engenharia Agronômica, em reunião de 13/03/2015, data em 

passa a ter vigor. 
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Regulamento das Atividades Complementares 

 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Art. 2º As Atividades Complementares, fixadas no Projeto Pedagógico dos Cursos, 

respaldas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

I- Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 

II- Complementar a formação profissional e social; 

III- Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 

da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IV- Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

V- Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 

semestres e séries; 

VI- Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

VII- Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às 

experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a área de formação 

considerada; 

VIII- Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 

Art. 3º As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno a partir de 

seu ingresso no Curso, obedecendo à carga horária exigida, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares, para a conclusão do seu Curso de graduação. 

Art. 4º Os alunos deverão cumprir, em conformidade com a matriz curricular, 200 

horas de atividades de Atividades Complementares. 

Art. 5º A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver 

regularmente matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

Art. 6º O aluno deverá enviar um relatório descritivo no qual se explicite o número de 

horas de cada atividade, os objetivos, os dados observados e suas considerações 

acerca da observação/pesquisa realizada. 

Art. 7º Ao relatório deverão ser anexados os documentos comprobatórios da 

realização das atividades (certificados, fotos, ou outras formas de registro) 

Art. 8º São consideradas atividades complementares: 

I- Produções científicas, técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 

II- Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras técnicas. 

III- Viagens e visitas técnicas. 

IV- Participação em palestras, congressos, simpósios, encontros, Cursos e seminários. 

V- Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho comunitário. 

VI- Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 
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Parágrafo Único. Outras Atividades Complementares dentro de cada grupo poderão 

ser analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 

Art. 9º São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 

seguintes categorias: Acadêmicas, Culturais e Responsabilidade Social. 

Parágrafo único. As atividades complementares serão pontuadas conforme critérios 

específicos de cada Curso. 

Art. 10. A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este 

Regulamento, conforme as características próprias de cada Curso de graduação, com 

aprovação do Conselho de Curso respectivo. 

Art. 11. Por se tratar de uma atividade, o registro da mesma deverá ser 

semestralmente, sob a forma de: “Cumpriu (Realizada)” ou “Não Cumpriu (Não 

Realizada)”. 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 12. A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 

Complementares ficarão sob a responsabilidade do coordenador do Curso. 

Parágrafo Único. Não haverá remuneração ou atribuição de horas-aulas específicas 

ao Coordenador das Atividades Complementares, bem como a professores 

orientadores. Sempre que possível essa atividade deverá ser designada a docentes do 

Curso que possuem horas atividades; 

Art. 13. Compete ao Coordenador do Curso  

I- Elaborar o regulamento das Atividades complementares específicas do Curso e 

a pontuação das mesmas; 

II- Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares; 

III- Designar o professor orientador responsável pela supervisão, acompanhamento 

e avaliação de Atividade Complementar específica, entre aqueles pertencentes 

ao quadro de docentes do respectivo Curso; 

IV- Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

V- Validar as atividades realizadas; 

VI- Regulamentar as atividades não-previstas; 

VII- Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades complementares não 

constantes neste regulamento. 

Art. 14. As Atividades Complementares a serem oferecidas por cada Curso de 

graduação, poderão ser coordenadas por um professor pertencente ao seu quadro de 

docentes, cujas principais atribuições são: 

I- Seguir o regulamento específico para esta atividade de seu Curso; 

II- Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades Culturais, bem 

como o número de vagas disponíveis para cada uma delas; 

III- Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos professores orientadores e pelos 

alunos; 

IV- Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das Atividades 

Culturais; 

V- Sugerir a substituição de professores orientadores e, em casos especiais, 

submeter à aprovação do Conselho de Curso com exposição de motivos; 

VI- Estabelecer, em conjunto com o professor orientador, o número de alunos, com 

base no total de alunos inscritos para a Atividade Complementar; 
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VII- Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada aluno; 

VIII- Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo Curso de graduação, 

as Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 

 

SEÇÃO III – DO ALUNO 

Art. 15. O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 

I. Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades 

Complementares; 

II. Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre letivo, 

aquela em que deverá fazer inscrição junto à Coordenação do Curso; 

III. Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o cronograma 

estabelecido em conjunto com o professor orientador; 

Art. 16. A integralização das Atividades Complementares deverá ocorrer durante o 

período em que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se eventuais 

períodos de trancamento. 

Art. 17. A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 

a colação de grau. 

Art. 18. O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua 

própria conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas decorrentes da realização 

dessas atividades. 

 

SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO 

Art. 19. Atividades Complementares de longo prazo deverão possuir avaliações 

semestrais realizadas pelo professor orientador. 

Art. 20. A avaliação da Atividade Complementar é de responsabilidade do professor 

orientador e deve ser definida quando do oferecimento aos alunos do Curso. 

Art. 21. A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte 

integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do Curso. 

Art. 22. A Atividade Complementar será registrada como “Cumpriu” somente quando 

o aluno realizar todas as atividades pertinentes à mesma, respeitar o cronograma e 

ter sido aprovada no processo de avaliação designado pelo professor orientador. 

 

SEÇÃO V – DO REGISTRO ACADÊMICO 

Art. 23. Ao final de cada semestre o Coordenador das Atividades Culturais deverá 

protocolar junto a Secretaria Geral, os relatórios referentes a cada Atividade 

Complementar desenvolvida no período, constando a situação de cada aluno inscrito 

na mesma. 

Art. 24. Cada Atividade Complementar realizada terá um registro próprio junto à 

Coordenação, em relatório padronizado. 

Parágrafo Único. Atividade realizada em outra instituição e/ou empresa deverá ser 

comprovada através de documento comprobatório, a qual poderá ser convalidada 

como Atividade Complementar pelo Conselho de Curso. 

 

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 
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Art. 25. As Atividades Complementares elaboradas e regulamentadas pelos Órgãos 

Colegiados do UNAR, deverão ter seu planejamento e/ou orçamento financeiro 

encaminhado aos órgãos competentes para aprovação. 

Art. 26. Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado 

dos Cursos. 

Art. 27. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 

CONSEPE. 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente documento regulamenta as atividades do Estágio 

Supervisionado obrigatório do Curso de Bacharelado em Engenharia 

Agronômica do UNAR, embasando-se no que dispõe a Lei nº 6.494, de 

07/12/77, Decreto nº 89.467, de 21/03/1984 e a Lei nº 8.859, de 23/03/1994, 

incorporando, também, as orientações da Resolução de 02/2006 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Engenharia 

Agronômica. 

 

Art. 2º O Estágio Supervisionado é obrigatório ao currículo de Engenharia 

Agronômica, constituindo-se condição básica para a conclusão do curso.  

 

Parágrafo único. O aluno deve realizar o estágio entre o 6º e o 10º semestre 

do Curso. 

 

Art. 3º A carga horária do Estágio é de 500 horas de efetiva atuação no 

campo selecionado para a prática do Estágio. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 4º Os objetivos do Estágio Supervisionado em Engenharia Agronômica 

são: 

I- Propiciar contato com a realidade profissional, por meio da observação e 

desenvolvimento de atividades, suscitando no aluno a necessidade de 

compreensão da prática profissional e de lidar com as suas múltiplas 

dimensões; 

II- Propiciar ao aluno a oportunidade de se posicionar-se como profissional e 

de confrontar criticamente o que é ensinando com o que é empiricamente 

comprovado, seja do ponto de vista técnico-científico, seja em termos éticos, 

induzindo mudanças no ensino e na própria prática; 

III- Aliar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência, a 

aquisição de uma visão sólida da profissão de engenheiro agrônomo; 

IV- Propiciar experiências práticas e técnicas de atuação na área; 

V - Incentivar a pesquisa científica e tecnológica nas áreas de Engenharia 

Agronômica; 

VI- Sistematizar o conhecimento adquirido por meio de um processo 

investigativo; 
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VII- Estimular a consulta de bibliografia especializada; 

VIII - Propiciar a elaboração de relatórios técnicos, que abordem aspectos 

experimentais ou teóricos, com vistas à demonstração de domínio conceitual e 

grau de profundidade compatível com a graduação. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

Art. 5º Campos de atuação são constituídos por propriedades rurais, empresas 

agrícolas, institutos de pesquisas, usinas, instituições de ensino, centros de 

processamento, conservação e transportes de alimentos, bancos com linha de 

credito rural, prefeituras, casas de agricultura, cooperativas rurais, dentro do 

território nacional, devidamente credenciados pelo Curso de Engenharia 

Agronômica, para receberem alunos estagiários.  

 

Parágrafo único: O colegiado do Curso deverá avaliar e autorizar eventuais 

outros campos de estágio, apresentados/solicitados pelos alunos estagiários. 

 

Art. 6º A escolha do campo de atuação cabe ao aluno estagiário, juntamente 

com a coordenação do Curso. 

 

Art. 7º A Coordenação do curso avaliará os campos de Estágio indicados pelos 

alunos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 9º O Estágio Supervisionado é condição básica para a conclusão do Curso 

de Engenharia Agronômica e consiste, além da atuação direta do aluno no 

campo selecionado, de um relatório de Estágio Circunstanciado, sob orientação 

de um professor, cuja habilitação seja nas áreas de conhecimento da 

engenharia e que, obrigatoriamente, faça parte do corpo docente do Curso de 

Engenharia Agronômica. 

 

Art. 10. O relatório de Estágio Supervisionado, deve ser produzido, utilizando-

se a expressão formal escrita e elaborado segundo as Normas da ABNT. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO 

Art. 11. A Coordenação dos Estágios Supervisionados em Engenharia 

Agronômica é exercida pelo Coordenador do Curso ou por um docente 

designado por ele. 

 

Art. 12. São atribuições da Coordenação do Estágio Supervisionado: 
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a) Apresentar e discutir com os alunos o Plano de Estágio Supervisionado a 

ser desenvolvido no Curso; 

b) Orientar os alunos quanto à escolha de campo de atuação para a 

realização do Estágio; 

c) Contatar e viabilizar, juntamente com os docentes do curso e a Pró-

Reitoria Administrativa, convênios com instituições de Araras ou de outras 

localidades para desenvolvimento de Estágio pelos alunos;  

d) Organizar e manter arquivos dos trabalhos entregues pelos alunos;  

e) Resolver problemas relativos ao desenvolvimento do Estágio; 

f) Visitar, sempre que possível, o local de realização dos Estágios; 

g) Manter contato freqüente com o responsável pelo campo de atuação de 

Estágio. 

 

Art. 13. A orientação do Estágio Supervisionado, bem como da elaboração 

relatório, é de responsabilidade do professor, indicado pelo acadêmico, e pelo 

Coordenador do Curso. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 14. A inscrição para realização do Estágio Supervisionado só será 

permitida aos alunos regularmente matriculados no Curso de Engenharia 

Agronômica.  

 

Art. 15. São atribuições dos estagiários do Curso de Engenharia Agronômica 

do UNAR: 

I- Pautar-se pelo Regulamento do Estágio Supervisionado; 

II- Realizar as atividades propostas, com vistas a atender às demandas do 

campo de atuação. No decorrer destas atividades, o aluno deverá: 

a) Capacitar-se para a sua auto-educação, sem ter de recorrer sempre a 

um supervisor; 

b) Desenvolver a sua capacidade reflexiva, descrevendo, analisando e 

refletindo sobre a sua experiência, propiciada na prática vivenciada; 

c) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas no Estágio;  

d) Cumprir a carga horária das atividades requeridas pelo Estágio. 

 

CAPÍTULO VII 

DA APROVAÇÃO 

Art. 19. Para aprovação no Estágio Supervisionado, o aluno deverá:  

I - Cumprir o total de horas de estágio de acordo com comprovação fornecida 

pelo responsável do campo de estágio; 

II – Elaborar o relatório circunstanciado. 

III – Ter seu relatório avaliado e aprovado pelo Coordenador do Cursou ou 

docente por ele designado. 
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CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. A responsabilidade por eventuais danos ao patrimônio (equipamentos 

e materiais) e aos locais de estágio, ocasionados por negligência ou mau uso, 

é de responsabilidade exclusiva do estagiário do Curso de Engenharia 

Agronômica. 

 

Art. 21. Os casos omissos neste regulamento serão encaminhados para o 

Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica para deliberação ou 

providências cabíveis. 

 

Art. 22. Este regulamento foi aprovado pelo Colegiado do Curso de 

Bacharelado em Engenharia Agronômica, em reunião de 26/02/2015, data em 

passa a ter vigor. 
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Regimento Geral1 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente Regimento Geral regulamenta o Estatuto e disciplina as atividades 

acadêmicas e administrativas do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR, com sede em Araras, SP. 

Parágrafo único. Este Regimento Geral pode ser suplementado por normas baixadas 

pelos órgãos da administração superior do Centro Universitário. 

Art. 2º O Centro Universitário tem por finalidade oferecer cursos de graduação, de 

pós-graduação, de aperfeiçoamento, de extensão e atualização, sequenciais, bem 

como desenvolver iniciação científica e/ou pesquisa nas áreas de sua atuação. 

Parágrafo único. O Centro Universitário poderá planejar, organizar e promover 

seminários, simpósios, encontros, conferências, congressos e outros eventos, 

estabelecer intercâmbios de ensino, de pesquisa, de fomento, bem como prestar 

serviços à comunidade, sempre buscando a difusão do conhecimento e o estímulo à 

cultura. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

Art. 3º São órgãos da Administração Superior do Centro Universitário: 

I - Conselho Universitário - CONSU; 

II -  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE; 

III -  Reitoria. 

Art. 4º Os órgãos da administração superior têm jurisdição normativa sobre todo o 

Centro Universitário. 

Art. 5º O Conselho Universitário – CONSU e o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE são órgãos deliberativos do Centro Universitário e funcionam na 

forma do que dispõe o Estatuto do Centro Universitário. 

Art. 6º A Reitoria, órgão executivo máximo do Centro Universitário, será exercida 

pelo Reitor, auxiliado pelos Pró-Reitores. 

Parágrafo único.  As atribuições do Reitor são as definidas no Estatuto do Centro 

Universitário. 

Art. 7º Integram a Reitoria: 

I- As Pró-Reitorias: 

  a) Pró-Reitoria Acadêmica; e 

b) Pró-Reitoria Administrativa. 

 II- Os Órgãos Técnicos: 

a) Comissão Própria de Avaliação; 

b) Assessoria Jurídica; 

c) Assessoria de Comunicação; e 

d) Ouvidoria. 

                                                           
1 Aprovado em reunião do CONSU – Conselho Universitário – de 10/10/2013 
Alterado em reunião do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - de 04.fev.2015 
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Parágrafo único. As Pró-Reitorias poderão criar coordenadorias técnicas para auxiliar 

na gestão do Centro Universitário, após aprovação do CONSU. 

Art. 8º  Compete à Pró-Reitoria Acadêmica: 

I - acompanhar e supervisionar as atividades das coordenadorias e órgãos que 

integram o Centro Universitário, em consonância à orientação do CONSU e do 

CONSEPE; 

II - responsabilizar-se pela execução dos Projetos Pedagógicos em consonância às 

Diretrizes Curriculares Nacionais e aos padrões de qualidade fixados por órgãos 

do Ministério da Educação;  

III - indicar os Coordenadores de curso e dos órgãos técnicos suplementares; 

IV - convocar e presidir reuniões com os Coordenadores; 

V - propor ao CONSEPE modificações, revisões e atualizações nos currículos dos 

cursos ministrados pelo Centro Universitário; 

VI - encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros 

do corpo docente;  

VII - deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvido  

o Coordenador do  curso correspondente; 

VIII - fixar o número de alunos por turma;  

IX - aprovar  o horário das aulas, bem como sua distribuição entre os docentes; 

X - fixar o número de alunos de iniciação científica e de monitores do Centro 

Universitário; 

XI - propor ao CONSEPE os regulamentos das atividades acadêmicas do Centro 

Universitário;  

XII - emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações dos corpos 

docente e discente; 

XIII - Encaminhar para aprovação do CONSEPE o Calendário Escolar e o Edital do 

Processo Seletivo; 

XIV - aprovar a conveniência da promoção ou classificação de docentes; e 

XV - Abrir e encerrar, juntamente com o Reitor, os termos de colação de grau. 

XVI - Exercer demais atribuições inerentes ao cargo, que lhe forem conferidas pelo 

Reitor. 

 

Art. 9º Compete à Pró-Reitoria Administrativa: 

I- Gerenciar e renovar os procedimentos administrativos inerentes às áreas de 

atuação, em consonância às normas e procedimentos constantes do padrão de 

qualidade do Ministério da Educação; 

II- Preparar e secretariar as reuniões do CONSU e do CONSEPE, bem como lavrar 

as respectivas atas; 

III- Gerenciar as atividades relacionadas à ampliação, manutenção e conservação 

das edificações e instalações; 

IV- Facilitar o processo decisório da instituição, pelo fornecimento de sistemas de 

informações; 

V- Exercer a administração e controle da ocupação de espaços físicos do Centro 

Universitário; 

VI- Otimizar os recursos orçamentários destinados a despesas com materiais, obras 

e serviços; 

VII- Promover o contínuo abastecimento de materiais de uso comum e serviços 
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necessários ao desenvolvimento das atividades do Centro Universitário; 

VIII- Garantir a limpeza e a segurança do Centro Universitário; 

IX- Administrar o sistema de telefonia do Centro Universitário; 

X- Encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros 

do corpo técnico-administrativo; 

XI- Auxiliar o Reitor na elaboração de relatórios, planos e propostas orçamentárias 

do Centro Universitário; e 

XII- Exercer demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas 

pelo Reitor. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO DOS CURSOS 

SEÇÃO I 

DA COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO 

Art. 10. A Coordenadoria de Graduação é responsável pela direção dos coordenadores 

de curso. 

Art. 11. Compete à Coordenadoria de Graduação: 

I - orientar os coordenadores de curso na consecução das políticas institucionais; 

I- auxiliar os coordenadores de curso a se manterem atualizados com relação à 

legislação educacional, aos padrões de qualidade e às avaliações oficiais 

relativas ao curso coordenado; 

II- cuidar para que os coordenadores de curso cumpram as regras constantes dos 

regulamentos que regem as atividades acadêmicas;  

III- apoiar os coordenadores de curso no atendimento às exigências dos órgãos 

oficiais de regulação e supervisão; 

IV- acompanhar e controlar a agenda dos atos autorizativos dos processos 

institucionais protocolados ou a ser protocolados nos órgãos oficiais de 

supervisão e regulação.  

 

Art. 12. A gestão didático-científica de cada curso de graduação é exercida pelo 

Coordenador de Curso. 

 

Art. 13. Compete ao Coordenador de Curso: 

I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo o 

que dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo 

Poder Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do curso coordenado, buscando seu 

aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 

designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no curso; 

V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, com 

especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada uma 

delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho do 

corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 
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transferidos ou portadores de curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 

e encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA 

Art. 14. Compete à Coordenação de Iniciação Científica e de Pesquisa: 

I - planejar e elaborar os projetos de iniciação científica e de pesquisa, submetendo-

os à apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica; 

II - implantar e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o 

desempenho dos grupos de iniciação científica e de pesquisa; 

III - diligenciar para a obtenção de recursos junto aos órgãos de fomento à pesquisa e 

outras entidades, para financiamento de projetos de iniciação científica e de 

pesquisa;  

IV - representar o Centro Universitário em eventos relacionados à Iniciação Científica e 

Pesquisa; e 

V -  atender aos pedidos de esclarecimentos originários da entidade financiadora dos 

projetos, quando for o caso. 

 

SEÇÃO III 

DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Art. 15. Compete à Coordenação de Cursos de Educação a Distância: 

I- planejar e elaborar os cursos das áreas de educação a distância, submetendo-os à 

apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica; 

II- traçar as diretrizes didático-pedagógicas dos cursos coordenados, zelando pela 

qualidade e aprimoramento contínuo; 

III- supervisionar as atividades presenciais dos alunos para fins avaliação da 

aprendizagem; 

IV- representar o Centro Universitário em eventos relacionados à modalidade em 

EaD; 

V- realizar a seleção e capacitação dos profissionais envolvidos com a EaD;  

VI- acompanhar as atividades desenvolvidas nos polos credenciados. 

 

SEÇÃO IV 

DA COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

Art. 16. Compete à Coordenação de Cursos de Extensão: 

I- desenvolver cursos de extensão articulados ao ensino e à iniciação científica e 

pesquisa, de modo a viabilizar a integração do Centro Universitário com a 

sociedade; 

II- traçar ações de cooperação com a comunidade visando ao desenvolvimento de 

projetos de  seu interesse; 

III- identificar oportunidades de desenvolvimento de cursos de extensão. 
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TÍTULO III 

 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS 

Art. 17. Os cursos de graduação oferecidos pelo Centro Universitário têm por objetivo 

proporcionar aos seus graduados a formação técnico-científica que os habilite ao 

exercício das respectivas profissões. 

Art. 18. Os cursos de graduação são constituídos por um conjunto de disciplinas 

teóricas e práticas, algumas das quais comuns a vários cursos.      

Art. 19. O currículo pleno de cada curso, integrado por disciplinas e práticas, tem 

seus objetivos, sequência, carga horária e duração estabelecidos pela Pró-Reitoria 

Acadêmica e aprovados pelo CONSEPE. 

Art. 20. O Plano de Ensino de cada disciplina é elaborado pelo professor responsável 

pela mesma, juntamente com o coordenador do curso envolvido, e encaminhado para 

apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica, de acordo com o prazo estabelecido no 

calendário acadêmico do Centro Universitário. 

Parágrafo único. É atribuição do professor responsável por disciplina a observância 

da qualidade de ensino, do conteúdo proposto, da carga horária e da aplicação do 

critério de avaliação estabelecidos no Plano de Ensino. 

Art. 21. Fica a cargo do professor responsável por disciplina a divulgação, junto aos 

discentes, do Plano de Ensino, contendo os objetivos, procedimentos de ensino e 

critérios de avaliação, conteúdo e bibliografia, no início de cada período letivo. 

Art. 22. A integralização do currículo pleno do curso confere ao aluno o direito de 

receber o grau e o correspondente diploma, nos termos da legislação em vigor. 

§ 1º O grau acadêmico será conferido pelo Reitor. 

§ 2º O diploma será assinado pelo Reitor, pelo Secretário Geral e pelo Diplomado. 

 

CAPÍTULO II 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 23. O ano letivo tem, no mínimo, 200 dias e somente poderá se encerrar após o 

cumprimento das cargas horárias previstas no Plano de Ensino de cada disciplina. 

Art. 24. A proposta de Calendário Escolar, contendo a programação das respectivas 

atividades, deve ser aprovada pelo CONSEPE.  

Art. 25. O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de força maior, caso fortuito 

ou outro fator determinante, a critério do CONSEPE. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS DE ADMISSÃO 

Art. 26. A admissão de alunos em cursos e programas de pós-graduação e de 

extensão far-se-á mediante classificação em processos seletivos normatizados pelo 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, nos seus respectivos planos. 

Art. 27. A admissão de alunos em cursos de graduação do dar-se-á, sempre, por 

meio das seguintes modalidades: 

I - processo seletivo; 

II - transferência; 
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III - portador de diploma de curso superior; 

Parágrafo Único. O processo seletivo observa, em todas as suas modalidades, o 

Princípio da Isonomia, oferecendo oportunidades iguais para todos, em todos os 

sentidos. 

 

SEÇÃO I 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 28. O Processo Seletivo é um exame seletivo e classificatório a que se submetem 

aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente e que desejam ingressar em 

curso de graduação. 

Art. 29. As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em edital, no qual 

constarão os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 

relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os 

critérios de classificação e desempate e demais informações úteis. 

§ 1º A divulgação do edital, pela imprensa, pode ser feita de forma resumida, 

indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais informações. 

§ 3º O Processo Seletivo será sempre articulado com o ensino médio, sem ultrapassar 

esse nível de complexidade. 

§ 4º A classificação dos candidatos aprovados obedece à ordem decrescente de 

pontos obtidos até o preenchimento das vagas definidas no Edital para esta forma de 

admissão para cada curso e turno da preferência dos candidatos registrados no ato de 

sua inscrição. 

§ 5º O Processo Seletivo tem validade exclusiva para o período letivo a que se 

destina. 

Art. 30. A Comissão Permanente do Processo Seletivo, a quem compete planejar, 

coordenar e executar o Processo Seletivo, será designada pelo Reitor e cumprirá 

rigorosamente as normas fixadas pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. 

 

SEÇÃO II 

DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 31. Transferência é a forma de admissão de estudantes oriundos de outra 

instituição de ensino superior no decorrer do curso de graduação e poderá ser 

obrigatória ou facultativa. 

Parágrafo Único. São aceitas, no Centro Universitário, a mudança de curso 

(transferência interna) de alunos regulares e também a transferência de alunos 

regulares de instituição superior congênere, para o mesmo curso e para cursos afins, 

na hipótese de existência de vagas. 

Art. 32. A transferência obrigatória, denominada ex-officio, é aceita em qualquer 

época e dar-se-á na forma da Lei, independentemente da existência de vaga, sendo 

destinada a servidor federal civil ou militar transferido por necessidade de serviço. 

Parágrafo Único. O benefício do caput deste artigo é extensivo aos dependentes dos 

servidores transferidos. 

Art. 33. O Centro Universitário aceitará a transferência facultativa de alunos 

regulares para curso ou cursos afins, na hipótese de existência de vagas. 

Parágrafo Único. A matrícula do aluno estará condicionada a apresentação do 

histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e 
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respectiva carga horária, bem como o desempenho do aluno e outros documentos 

hábeis a transferência e exigidos pelo Ministério da Educação. 

Art. 34. O processo de transferência inicia-se com o pedido de declaração de vaga 

acompanhado da seguinte documentação: 

I - histórico escolar completo inclusive com ano e semestre letivo da realização do 

Processo Seletivo; 

II - currículo pleno do curso, com a indicação do programa e carga horária de cada 

disciplina cursada; 

III - regime ou critério de aprovação; 

IV - documento oficial que comprove a remoção ou transferência funcional e cópia do 

Diário Oficial ou Boletim Interno, no caso de transferência ex-offício; 

 

SEÇÃO III 

DO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR 

Art. 35. O portador de diploma de curso superior pode ser admitido nos cursos de 

graduação oferecidos pelo Centro Universitário. 

Parágrafo Único. Destinam-se à matrícula de graduados as vagas remanescentes do 

Processo Seletivo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA MATRÍCULA 

SEÇÃO I 

DA MATRÍCULA INICIAL 

Art. 36. A matrícula é o ato formal de vinculação do aluno ao UNAR e ao curso, 

devendo ser renovada a cada semestre letivo. 

§ 1º A matrícula importa na aceitação do Estatuto do UNAR, deste Regimento e dos 

demais atos normativos internos e externos em vigor ou dos que vierem a ser fixados 

pelos órgãos competentes. 

§ 2º É permitida a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação, desde 

que atenda aos requisitos de compatibilização de horário e de forma específica de 

ingresso em cada curso, sendo esta possibilidade extensiva a outras modalidades de 

cursos oferecidos pelo UNAR. 

§ 3º O UNAR se reserva o direito de não abrir turma com número de alunos inferior a 

30 (trinta), a não ser em casos excepcionais autorizados pela Mantenedora. 

Art. 37. A matrícula na graduação é feita pela Secretaria Geral no prazo fixado no 

calendário acadêmico. 

Parágrafo Único. A não efetivação da matrícula, expirados todos os prazos de 

chamada, implica na perda do direito à vaga. 

Art. 38. A matrícula inicial por ingresso através de processo seletivo requer, do aluno, 

a comprovação de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente, a classificação 

satisfatória no respectivo processo seletivo e a apresentação da documentação para 

tanto exigida. 

Art. 39. A matrícula inicial é o cadastramento do candidato selecionado por uma das 

formas de admissão a um curso de graduação ou pós-graduação, tornando-se, por 

este ato, um aluno regular vinculado ao curso e ao UNAR. 

Art. 40. O requerimento de matrícula é feito em formulário próprio pelo acadêmico ou 

seu representante legal, anexando a esta, a seguinte documentação: 
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I - certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

II - histórico escolar do ensino médio (imprescindível); 

III - diploma de nível superior; 

IV - histórico escolar de nível superior; 

V - título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

VI - certidão de nascimento ou casamento, se for o caso; 

VII - comprovante de estar quites com o serviço militar, para os homens; 

VIII - uma foto 3 X 4. 

Parágrafo Único. Os itens I e II são exigidos para os cursos de graduação e os itens 

III e IV para os cursos de pós-graduação ou cursos de graduação com ingresso como 

portador de diploma de nível superior. 

Art. 41. O requerimento de matrícula, sem qualquer exceção, só poderá ser deferido 

à vista de toda documentação exigida. 

§ 1º Será anulada a matrícula efetuada quando não tenham sido observadas todas as 

exigências legais e regimentais, o que deverá ser notificado ao interessado. 

§ 2º É assegurada matrícula, independentemente de prazo e de existência de 

vaga, a servidor público, civil ou militar, transferido ex-officio, bem como aos seus 

dependentes, na forma da legislação em vigor. 

 

SEÇÃO II 

DAS MATRÍCULAS SUBSEQUENTES 

Art. 42. A renovação de matrícula é o ato formal de reafirmação do vínculo com o 

curso e o UNAR, devendo ser feita a cada semestre letivo, a fim de garantir os direitos 

como aluno da Instituição, sendo, portanto, condição para que seja o mesmo 

considerado regularmente matriculado. 

§ 1º A renovação de matrícula é feita nos prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico e de acordo com as condições e procedimentos definidos pelo UNAR. 

§ 2º A não-renovação de matrícula caracteriza abandono de curso e implica na sua 

desvinculação do UNAR. 

§ 3º O estudante com pendência financeira junto à Instituição não poderá renovar 

sua matrícula enquanto não regularizar a sua situação. 

Art. 43. Será recusada a matrícula ao aluno que tenha sido desligado de um curso do 

Centro Universitário em decorrência da aplicação de penalidades disciplinares 

previstas neste Regimento. 

Art. 44. É compulsória a matrícula em disciplinas do curso nas quais o aluno tenha 

sido reprovado, que serão cursadas em regime de dependência. 

Art. 45. O aluno que não obtiver aproveitamento em três ou mais disciplinas estará 

reprovado, devendo cursá-las antes de prosseguir os estudos.  

Art. 46. O aluno reprovado numa série poderá obter matrícula em até duas disciplinas 

da série subsequente, desde que não relacionadas com aquelas em que registre 

reprovação, respeitada a compatibilidade de horário. 

 

SEÇÃO III 

DO TRANCAMENTO 

Art. 47. Trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno deixa de figurar como 

matriculado no curso, em uma ou em várias disciplinas, com cancelamento dos atos 
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escolares a elas pertinentes, mas mantém-se vinculado ao Centro Universitário com 

direito à renovação da matrícula, no prazo de dois anos. 

§ 1º Não será concedido trancamento de matrícula ao aluno que estiver no primeiro 

semestre do curso.  

§ 2º O aluno que proceder ao trancamento de matrícula, na forma prevista neste 

Regimento, terá a reativação da matrícula condicionada à sua solicitação, nos prazos 

definidos pelo Calendário Acadêmico. 

§ 3º Perde a garantia de vaga o aluno que, no processo de trancamento da matrícula, 

exceder os prazos estabelecidos neste artigo. 

§ 4.º O período em que o aluno estiver com a matrícula trancada não será computado 

na contagem do tempo para integralização do currículo. 

§ 5º Durante o período de trancamento de matrícula, o aluno tem direito a solicitar 

transferência para outra instituição, sendo-lhe garantida a emissão de quaisquer 

documentos, observada a legislação vigente. 

Art. 48. O aluno que trancar a matrícula reingressará na matriz curricular que estiver 

em vigência. 

Art. 49. Faculta-se ao aluno o cancelamento de matrícula e a consequente perda de 

vínculo com a Instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 50. Aproveitamento de estudos é o processo de aceitação, pelo Centro 

Universitário, dos estudos realizados por estudantes que cursaram disciplinas de curso 

superior em outra instituição de ensino ou em outro curso de graduação do próprio 

Centro. 

Art. 51. O pedido de aproveitamento de estudos será deferido sempre que a 

disciplina cursada tiver conteúdo programático e carga horária idênticos, superiores 

ou equivalentes à disciplina desejada. 

Art. 52. O aproveitamento de estudos, quando concedido a disciplinas com conteúdo 

programático e carga horária idênticos, superiores ou equivalentes de currículos 

diferentes de um mesmo curso é denominado equivalência de estudos. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

Art. 53. A avaliação do desempenho acadêmico se dará com base nos seguintes 

princípios: 

I- Diagnóstico reflexivo, contínuo e que retroalimenta o processo de ensino e 

também de organização do trabalho docente. 

II- Interdisciplinar e contextualizado. 

III- Valorização da experiência individual e coletiva. 

IV- Reconhecimento das várias formas de aprendizagem e linguagens do campo da 

episteme. 

Art. 54. A avaliação do desempenho acadêmico abrange obrigatoriamente os 

aspectos de frequência e aproveitamento. 

Art. 55. A frequência do estudante, em regime presencial é obrigatória, vedada o 

abono de faltas, salvo em casos previstos na legislação pertinente. 
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Parágrafo único. No regime presencial consideram-se atividades acadêmicas de 

frequência obrigatória as aulas, avaliações, visitas técnicas entre outras. 

Art. 56. A frequência do estudante em regime EaD se dará por meio do controle e 

aferição de todas as atividades supervisionadas oferecidas no AVA – Ambiente Virtual 

de Aprendizagem - e nos encontros presenciais para avaliações. 

§ 1º Cada disciplina disponibilizada no AVA, com duração de 80 horas, distribuídas 

em 20 unidades, organiza-se em objetivos, fundamentos teóricos, fontes e indicações 

para aprofundamento de estudos, exercício e Resolução de Problema (PBL). 

§ 2º Estima-se que, para cumprir todas as etapas indicadas no programa de cada 

disciplina, o aluno deverá dedicar, no mínimo, 40 horas para estudos dos textos 

básicos e complementares, 10 horas para resolução dos exercícios disponibilizados no 

AVA, 10 horas para a resolução do PBL, 10 horas para fóruns e chats supervisionados 

pelos tutores e 05 horas para a avaliação presencial, totalizando 80 horas. 

Art. 57. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 

por cento) do total das aulas e demais atividades acadêmicas programadas. 

Art. 58. A verificação e o controle de presença dos alunos se darão da seguinte 

forma: 

I- No regime presencial, pela verificação e registro diário dos professores. 

II- No regime EaD, pela verificação dos relatórios de acesso ao AVA, realização dos 

exercícios e PBL, participação em Fórum e Chats e realização das avaliações 

presenciais. 

 

SEÇÃO II – DO APROVEITAMENTO 

Art. 59. O aproveitamento acadêmico, em cada disciplina, é avaliado pelo 

acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades 

curriculares programadas, de acordo com as especificidades das modalidades 

oferecidas (presencial e EaD). 

§ 1º Para a modalidade EaD, são atividades curriculares as descritas no artigo 56 

deste Regimento. Para efeito de mensuração do aproveitamento, as atividades do AVA 

equivalerão a 30% do total da MP = média ponderada.  

MP = (teste + discursivas) / 2 x 0,7 + AVA x 0,3 

§ 2º Para a modalidade presencial, são atividades curriculares, além das provas 

escritas e orais previstas, as aulas, as preleções, atividades de pesquisa e de 

extensão, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, visitas 

técnicas, estágios, dentre outras atividades que promovam a aquisição de 

conhecimento pelos alunos. 

§ 3º A avaliação do aproveitamento é traduzida por notas expressas de 0 (zero) a 10 

(dez). 

§ 4º Será atribuída nota zero ao aluno que usar de meios ilícitos, ou não autorizados 

pelo professor ou autoridade competente, quando da elaboração dos trabalhos, das 

verificações, dos exames ou de qualquer outra atividade que resulte na avaliação do 

conhecimento, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por este ato de 

improbidade. 

Art. 60. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos específicos de avaliação, 
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aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus 

cursos, de acordo com as normas do sistema federal de ensino. 

Art. 61. A média simples aritmética das notas de avaliação situa o aluno numa das 

seguintes condições: 

I. Média abaixo de três: reprovação; 

II. Média igual ou superior a três e inferior a sete: submissão a exame. 

III. Média igual ou superior a sete: aprovação 

§ 1º Será considerado aprovado o aluno, em regime presencial, que, submetido a 

exame, obtiver média aritmética simples igual ou superior a cinco, entre a média 

semestral ponderada de que trata o artigo e a nota obtida no exame. 

§ 2º os alunos em regime de EaD, que obtiverem, no exame, média inferior a 5,0 

poderão requerer exame especial e, deverão obter neste exame, nota igual ou 

superior a 5,0 para serem considerados aprovados na disciplina. 

Art. 62. Os processos e critérios da avaliação da aprendizagem constarão dos Planos 

de Ensino das disciplinas. 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME EXCEPCIONAL 

Art. 63. É assegurado aos alunos o direito a tratamento excepcional por motivo de 

licença gestante, de doença grave, traumática ou contagiosa. 

§ 1º O pedido de afastamento deve constar de requerimento instruído com laudo 

médico expedido por profissional devidamente habilitado. 

§ 2º Os trabalhos domiciliares realizados satisfatoriamente serão considerados apenas 

para efeito de compensação da ausência nos dias em que o aluno tiver impedimento 

de frequentar às aulas.  

§ 3º O estudante deverá realizar todas as atividades previstas no Projeto Pedagógico 

do Curso, num calendário especial que será definido e assinado por ele e o 

Coordenador do seu Curso.  

§ 4º Durante o regime excepcional devem ser realizados trabalhos e exercícios 

domiciliares, estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o plano de 

estudos fixado para cada caso, com aprovação do coordenador de curso. 

Art. 64. É assegurado aos alunos o direito a tratamento excepcional por motivo de 

dogma religioso, que impeça sua frequência em determinado(s) dia(s) da semana.   

§ 1º O pedido de tratamento excepcional deve constar de requerimento instruído com 

atestado de autoridade religiosa. 

§ 2º Os trabalhos domiciliares realizados satisfatoriamente serão considerados apenas 

para efeito de compensação da ausência nos dias em que o aluno tiver impedimento 

religioso de frequentar as aulas.  

§ 3º O estudante deverá realizar todas as atividades previstas no Projeto Pedagógico 

do Curso, num calendário especial que será definido e assinado por ele e o 

Coordenador do seu Curso.  

§ 4º Durante o regime excepcional devem ser realizados trabalhos e exercícios 

domiciliares, estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o plano de 

estudos fixado para cada caso, com aprovação do coordenador de curso. 

 

TÍTULO IV 

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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CAPÍTULO I 

Art. 65.  Os cursos de pós-graduação destinam-se a candidatos diplomados em 

cursos de graduação, que ao concluírem farão jus ao Certificado. 

 

SEÇÃO I 

DA ADMISSÃO E DA MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO 

Art. 66. Os requisitos para admissão na pós-graduação, aberta a diplomados por 

instituições de ensino superior, são estabelecidos pelo CONSEPE, ouvido a 

Coordenadoria de Pós-Graduação, podendo incluir exame de seleção. 

 

SEÇÃO II 

DA FREQUENCIA E DO APROVEITAMENTO 

Art. 67. A frequência aos programas de pós-graduação é obrigatória, não podendo 

ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades realizadas em cada 

disciplina. 

Art. 68. Será considerado aprovado no curso e fará jus ao respectivo diploma ou 

certificado, o aluno que obtiver frequência e aproveitamento não inferiores aos 

mínimos exigidos em todas as disciplinas e atividades curriculares e obtiver a 

aprovação na defesa da monografia, da dissertação ou da tese. 

 

TÍTULO V 

DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

Art. 69. Os cursos de Extensão têm por finalidade a melhoria e o aperfeiçoamento 

dos padrões culturais da comunidade, bem como a ampliação da atividade educativa. 

Art. 70. Os cursos de Extensão destinam-se a renovar e ampliar os estudos feitos, 

bem como atualizar os conhecimentos nas áreas de exercício profissional. 

Art. 71. A organização, duração e sistema de admissão e de aprovação constarão de 

cada projeto de curso de extensão, a ser aprovado pela Coordenadoria de Extensão. 

 

TÍTULO VI 

DOS CURSOS SEQUENCIAIS 

Art. 72. Os cursos sequenciais por campos de saber destinam-se à obtenção ou 

atualização de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas, na forma prevista 

na legislação vigente. 

Parágrafo único.  Os cursos sequenciais poderão ser de formação específica ou de 

complementação de estudos. 

Art. 73. Compete à Pró-Reitoria Acadêmica aprovar o funcionamento de cursos 

sequenciais, ouvido o CONSEPE. 

 

TÍTULO VII 

DO REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ARQUIVOS ACADÊMICOS 

Art. 74. Os atos escolares serão registrados no sistema acadêmico informatizado e 

escriturados, de acordo com a lei, em livros e formulários padronizados para efeito de 

registro, comunicação dos resultados e arquivamento. 

Art. 75. Os livros de escrituração escolar conterão termos de abertura e de 

encerramento. 
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Art. 76. A autenticidade e certificação dos documentos e escrituração escolar se 

verificarão pela aposição da assinatura do Reitor ou Pró-Reitor Acadêmico e do 

Secretário Geral, a quem cabe a responsabilidade por toda a escrituração e expedição 

de documentos escolares. 

 

TÍTULO VIII 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 77. O corpo docente é formado por todos os professores que exercem atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, contratados pela Mantenedora nos termos da 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, do Plano de Carreira Docente, dos acordos 

ou convenções coletivas de trabalho na base territorial e demais legislações 

pertinentes. 

Parágrafo Único. O Plano de Carreira Docente regulamenta os seus objetivos, a 

classificação e fixação dos cargos, o ingresso e critérios de promoção, a acumulação 

de cargos, o afastamento e a substituição, o regime de trabalho e remuneração, as 

competências, os direitos e vantagens, os deveres e a dispensa dos professores. 

Art. 78. A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa 

conduta pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e permanência 

no UNAR. 

Parágrafo Único. Cabe às Coordenadorias dos Cursos, em conjunto com a 

Coordenação de Graduação, comprovar e indicar a necessidade da contratação de 

docentes, para análise final da Reitoria. 

Art. 79. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão disporá sobre as normas 

regulamentares relativas aos professores visitantes e colaboradores. 

Art. 80. O Plano de Carreira Docente será aprovado pelo Conselho Universitário e 

registrado no Ministério do Trabalho. 

Art. 81. Compete aos professores: 

I- elaborar o plano de ensino das disciplinas de que é responsável, respeitando as 

interfaces com as outras disciplinas afins, submetendo-o à aprovação da 

Coordenação do Curso; 

II- orientar, dirigir e ministrar o ensino das disciplinas de que é responsável, 

cumprindo-lhe integralmente o conteúdo programático e a carga horária e 

promovendo o esforço na consecução da qualidade e da produtividade no 

processo ensino-aprendizagem, por parte dos alunos; 

III- supervisionar e coordenar a execução das atividades sob sua responsabilidade; 

IV- rever ou reelaborar o plano de ensino, pesquisa e extensão das disciplinas de 

que é responsável; 

V- adotar medidas que signifiquem aprimoramento e melhoria das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

VI- organizar e ministrar aulas considerando as atividades de ensino associadas à 

pesquisa e à extensão; 

VII- apresentar projetos de pesquisa e extensão, de forma associada às atividades 

de ensino; 

VIII- orientar discentes na área de sua disciplina e em programas de iniciação 

científica, monitoria, trabalhos de conclusão de curso e estágio curricular; 
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IX- organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar e 

julgar os resultados apresentados pelos discentes, efetuando a revisão 

automática das provas; 

X- processar no Sistema Controle Acadêmico os resultados das avaliações do 

aproveitamento escolar e a apuração de frequência, nos prazos fixados no 

Calendário Acadêmico; 

XI- observar o regime disciplinar do Centro Universitário e zelar pela qualidade e 

produtividade de todas as suas atividades acadêmicas; 

XII- participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado, dos treinamentos, aperfeiçoamentos e 

demais formas de promoção de seu desenvolvimento, oferecidos pelo Centro 

e/ou por ela recomendados; 

XIII- exercer outras atribuições inerentes às suas competências ou determinadas 

pelos órgãos ou autoridades superiores, de acordo com o Plano de Carreira 

Docente, no âmbito de sua atuação; 

XIV- manter e zelar pela disciplina do corpo discente, no exercício de suas funções; 

XV- cumprir e fazer cumprir o Plano de Carreira Docente, este Regimento Geral, 

bem como a legislação e normas vigentes. 

 

CAPÍTULO II 

DO TUTOR 

Art. 82. O Tutor é o profissional, na educação à distância, habilitado para atender os 

alunos, tirando as dúvidas e fazendo correção de exercícios vinculados a uma 

determinada disciplina. 

Art. 83. O tutor será auxiliado por uma equipe multidisciplinar que realiza a 

organização didática, o planejamento de ensino e a produção prévia dos conteúdos e 

dos exercícios que o aluno vai utilizar no processo de aprendizagem. 

I- O trabalho do tutor poderá ser dividido entre tutoria à distância e tutoria 

presencial. 

II- A tutoria à distância ocorre quando o tutor responde as dúvidas e encaminha as 

correções dos exercícios para os alunos por meio da internet, pelo telefone, 

correio ou transmissões via web. A tutoria presencial ocorre em momentos 

específicos como aplicações de prova, atividades presenciais ou orientação de 

estudo na modalidade de educação à distância. 

Art. 84. São atribuições do Tutor à distância: 

I- Mediar o processo de aprendizagem em uma disciplina à distância; 

II- Acompanhar a evolução da turma na realização dos estudos, das atividades, 

das avaliações, discussões e interações no ambiente virtual de aprendizagem, 

de acordo com um planejamento e um cronograma; 

III- Responder as perguntas pertinentes ao conteúdo e esclarecer dúvidas sobre a 

atividade e a metodologia da disciplina; 

IV- Empenhar-se para assegurar a motivação, participação e o interesse dos 

alunos, minimizando os riscos de evasão; 

V- Corrigir atividades e provas de acordo com respostas padrões pré-elaboradas; 

VI- Registrar notas, frequência e desempenho qualitativo do aluno em formulários 

e relatórios; 
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VII- Participar de reuniões de orientação para a tutoria e comparecer, quando 

solicitado pela Coordenação do Curso, aos encontros presenciais; 

Art. 85. O tutor atua sob uma supervisão e de forma integrada com a Coordenação 

do EaD e a Coordenação de Curso, com quem compartilha questões referentes a 

alunos, conteúdo, atividades, cronogramas e outras atividades inerentes a tutoria. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 86. O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários não 

docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários 

ao normal funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 87. O UNAR preza pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de 

aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 

Art. 88. Os funcionários não-docentes são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto neste Regimento Geral e nas demais 

normas expedidas pelos órgãos da administração superior do UNAR. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 89. Constituem o corpo discente os alunos regulares matriculados em curso de 

graduação, de especialização, de aperfeiçoamento, de disciplina isolada ou de 

extensão. 

Art. 90. São direitos e deveres do corpo discente: 

I- cumprir o calendário escolar; 

II- frequentar as aulas e demais atividades curriculares; 

III- utilizar os serviços da biblioteca, laboratórios e outros oferecidos pelo UNAR; 

IV- votar e poder ser votado nas eleições dos órgãos de representação estudantil; 

V- recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

VI- observar o regime disciplinar e comportar-se, dentro e fora do UNAR, de acordo 

com princípios éticos condizentes; 

VII- zelar pelo patrimônio do UNAR ou colocado à disposição deste pela 

Mantenedora; 

VIII- efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais. 

Art. 91. O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Central dos 

Estudantes, regido por estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com 

a legislação vigente. 

Parágrafo Único. Os centros acadêmicos podem ser organizados por curso.  

Art. 92. O UNAR pode instituir Monitoria, sendo os monitores selecionados pela 

coordenadoria de curso ao qual o aluno está vinculado. 

Parágrafo Único. No processo de seleção deve ser levado em consideração o 

rendimento satisfatório do candidato, na disciplina ou área da monitoria, bem como 

aptidão para as atividades auxiliares de ensino, pesquisa e extensão. 

 

TÍTULO IX 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 
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DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 

Art. 93. O ato de matrícula de aluno e o de investidura em cargo ou função docente, 

técnica ou administrativa importam em compromisso formal de respeito aos princípios 

éticos que regem o Centro Universitário, à dignidade acadêmica, às normas contidas 

na legislação de ensino, neste Regimento Geral e nas Normas Internas baixadas pelos 

órgãos competentes. 

Parágrafo único. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento 

Geral, o desatendimento ou transgressão do compromisso formal a que se refere este 

artigo. 

Art. 94. O Reitor e os Pró-Reitores são responsáveis pela observância dos preceitos 

de boa ordem e dignidade, por parte dos membros dos Corpos Docente, Discente e 

Técnico- Administrativo.  

Art. 95.  Na aplicação das sanções disciplinares é levada em conta a gravidade da 

infração, considerados os seguintes elementos: 

I - motivos, circunstâncias e consequências do ato; 

II - primariedade do infrator; 

III - dolo ou culpa; 

IV - valor do bem moral, cultural ou material atingido; e 

V - grau da autoridade ofendida. 

§ 1º A aplicação a aluno ou a docente de penalidade que implique seu desligamento 

do Centro Universitário é precedida de sindicância, instaurada pela coordenadoria a 

que estiver vinculado. 

§ 2º Em caso de dano material ao patrimônio de posse do Centro Universitário ou de 

terceiros autorizados a operar nos campi, o infrator, além da sanção disciplinar, está 

obrigado ao ressarcimento do prejuízo decorrente. 

§ 3º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.  

 

CAPÍTULO II 

DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO DOCENTE 

Art. 96. Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I - advertência verbal; 

II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; e 

IV - desligamento. 

§ 1º Compete ao Coordenador de Curso definir e aplicar as penalidades previstas nos 

itens I e II bem como a pena de suspensão por até 8 (oito) dias. 

§ 2º  É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar a pena de suspensão 

por prazo superior a 8 (oito) dias. 

§ 3º Da aplicação das penalidades cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Pró-

Reitor Acadêmico no caso de advertência verbal, de repreensão por escrito e de 

suspensão por até 8 (oito) dias e ao CONSEPE, no caso de suspensão por prazo 

superior a 8 (oito) dias. 

§ 4º  A aplicação da penalidade de desligamento é proposta pelo CONSEPE ao 

CONSU. 
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§ 5º No caso do desligamento ser proposto pelo CONSEPE, o Pró-Reitor Acadêmico 

notifica o docente, por escrito, concedendo-lhe prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de suas alegações finais ao CONSU. 

§ 6º  Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, se o CONSU aprovar o 

desligamento, o Reitor remete a decisão à Mantenedora, a quem compete aplicar a 

pena de desligamento. 

§ 7º O membro do Corpo Docente que, sem justa causa, deixar de comparecer a 25% 

(vinte e cinco por cento) ou mais das aulas ou atividades programadas para o período 

letivo é suspenso de suas funções, por ato do Reitor, até decisão final do CONSEPE ou 

do CONSU, conforme o caso. 

Art. 97. Aos membros do Corpo Docente são aplicadas as penalidades de advertência 

verbal e repreensão por escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos seguintes 

casos: 

I - desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora, do Centro 

Universitário, bem como a qualquer membro dos Corpos Docente, Técnico e 

Administrativo do Centro Universitário; 

II - desobediência às prescrições feitas por dirigentes da Mantenedora e do Centro 

Universitário, no exercício de suas funções; 

III - perturbação da ordem nos campi do Centro Universitário; e 

IV - danificação de bens de posse do Centro Universitário ou de terceiros 

autorizados a  operar nos campi. 

Art. 98. A penalidade de suspensão será aplicada ao docente que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior;  

II - praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica; ou 

III - agredir ou injuriar membros da direção mantenedora e do Centro Universitário. 

Art. 99. A penalidade de desligamento será aplicada ao docente que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior; 

II - praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por 

agravantes; 

III - praticar faltas previstas na legislação trabalhista vigente; ou 

IV - for condenado por ato que a lei define como crime. 

 

CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE 

Art. 100. Os membros do Corpo Discente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I - advertência verbal; 

II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; e 

IV - desligamento. 

§ 1º É da competência do Pró-Reitor Acadêmico aplicar as penalidades de advertência 

verbal e repreensão por escrito, bem como sobre a suspensão por até 8 (oito) dias. 

§ 2º A penalidade de advertência verbal pode ser definida e aplicada também por 

qualquer membro do Corpo Docente, que dela dará ciência ao superior hierárquico.  

§ 3º A penalidade de repreensão por escrito pode ser aplicada também por 

Coordenador de Curso, que dela dará ciência ao superior hierárquico. 
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§ 4º É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar penalidades de 

suspensão por mais de 8 (oito) dias. 

§ 5º É da competência do CONSEPE definir a penalidade de desligamento. 

§ 6º Compete ao Reitor aplicar a penalidade de desligamento. 

Art. 101. Da aplicação de penalidades cabe recurso: 

I - ao Pró-Reitor Acadêmico, nos casos de advertência, repreensão e suspensão 

até 8 (oito) dias; 

II - ao CONSEPE, quando se tratar de suspensão superior a 8 (oito) dias; e 

III - ao CONSU, no caso de desligamento. 

Art. 102. Aos membros do Corpo Discente são aplicadas as penalidades de 

advertência verbal e repreensão por escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos 

seguintes casos: 

I - desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora, do Centro 

Universitário, bem como a qualquer membro dos Corpos Docente, Técnico e 

Administrativo; 

II - desobediência às prescrições estabelecidas por dirigentes ou administradores da 

Mantenedora, do Centro Universitário e dos Cursos, no exercício de suas 

funções; 

III - ofensa a outro aluno do Centro Universitário; 

IV - perturbação da ordem nos campi do Centro Universitário; 

V - danificação de bens de posse do Centro Universitário ou de terceiros 

autorizados a  operar nos campi; e 

VI - improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares. 

Art. 103. A penalidade de suspensão será aplicada ao aluno que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior;  

II - agredir outro aluno do Centro Universitário; 

III - praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica; 

IV - agredir ou injuriar membros dos Corpos Docente, Técnico e Administrativo do 

Centro Universitário ou da Mantenedora; 

V - realizar atos ou trabalhos escolares por outrem; ou 

VI - apresentar, como seus, trabalhos escolares realizados por outrem. 

Art. 104. A penalidade de desligamento será aplicada ao aluno que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior; 

II - envolver-se em burla de identidade na realização de trabalhos escolares; 

III - praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por 

agravantes; ou 

IV - for condenado por ato que a lei define como crime. 

Art. 105. No caso de fraudes em exames, provas ou em quaisquer outras atividades 

escolares ao infrator serão atribuídas nota zero ou conceito nulo, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas neste Regimento. 

Art. 106. O registro das penalidades aplicadas será feito em documento próprio, não 

constando do histórico escolar do aluno. 

Parágrafo único. Será cancelado o registro das penalidades de advertência e de 

repreensão se, no prazo de dois anos de sua aplicação, o aluno não incorrer em 

reincidência. 

Art. 107. O aluno que se servir de documentação falsa para se matricular em 

qualquer curso do Centro Universitário terá cancelada sua matrícula e nulos serão, a 
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qualquer tempo, todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais cominações 

previstas em lei. 

Art. 108. O Centro Universitário reserva-se o direito de cancelar matrícula ou de 

indeferir requerimento de matrícula de aluno cuja permanência seja considerada 

indesejável, inconveniente ou nociva à Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 109. Aos membros do Corpo Técnico-Administrativo aplicam-se as penalidades 

previstas na legislação trabalhista. 

 

 

TÍTULO X 

DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

Art. 110. A Associação Educacional de Araras é a entidade mantenedora do Centro 

Universitário, é por este é responsável perante as autoridades públicas e o público em 

geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitadas os limites da lei, do Estatuto e deste Regimento Geral, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos. 

Art. 111. Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 

desenvolvimento das atividades do Centro Universitário, colocando-lhe à disposição os 

bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros, a ela cedidos. 

§ 1º Compete ainda à Mantenedora assegurar os recursos financeiros previstos no 

orçamento elaborado pelo Centro Universitário e por ela aprovado. 

§ 2º Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados do 

Centro Universitário que importem aumento de despesa não prevista no orçamento. 

 

TÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 112. O presente Regimento Geral poderá ser alterado por força de lei ou 

conveniência do UNAR, desde que as alterações estejam na forma da lei e sejam 

submetidas à aprovação dos órgãos superiores competentes. 

Art. 113. Todo pronunciamento público relacionado ao UNAR deve ser feito pelo 

Reitor ou alguém por ele autorizado. 

Art. 114. Os casos omissos neste Regimento Geral terão como foro normativo o 

Conselho Universitário - CONSU. 

Art. 115. O presente Regimento Geral entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

CONSU – Conselho Universitário – do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR. 
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