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1 Regulamentação geral 

 

 Denominação de acordo com a Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de dezembro de 2014, com 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), 3ª edição de  2016, Resolução CNE/CEB n. 6, de 20 

de setembro de 2012.   

Se a denominação e perfil do curso estiverem destoantes do CNTC, deve ser precedida de 

consulta ao órgão competente do sistema de ensino, Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), que opinará sobre a sua manutenção como curso experimental, pelo prazo 

máximo de 3 anos. Após esse prazo, caso a denominação do curso não tenha sido incluída no 

Catálogo, a oferta dele deverá ser suspensa. 

 A oferta de cursos Técnicos de Nível Médio deverá obedecer ao disposto na Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, no Decreto no 5.840, de 14 de 

julho de 2006, na Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de dezembro de 2014, com Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT), 3ª edição de  2016, Resolução CNE/CEB n. 6, de 20 de setembro de 2012, 

legislações pertinentes e nas demais normas específicas, expedidas pelos órgãos competentes... 

 

2 Contextualização 

2.1 Apresentação 

 

 O presente documento constitui-se do projeto pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio 

em Agropecuária, na forma Concomitante ao Ensino Médio, presencial, referente ao eixo tecnológico, 

Recursos Naturais, do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Este projeto pedagógico de curso se 

propõe a contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas para o respectivo curso técnico de nível 

médio para o Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, destinado a estudantes  que estejam 

cursando o Ensino Médio, a partir do 2º ano, ou que já o tenham concluído com êxito. 

 O projeto deste curso consolida-se em uma proposta curricular baseada nos fundamentos 

filosóficos da prática educativa emancipatória e transformadora, nas bases legais da educação 

profissional e tecnológica brasileira, explicitadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9.394/96, atualizada pela Lei nº 11.741/08, e resoluções do Conselho Nacional de Educação 

e Câmara de Educação Básica que normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível médio e 

demais normatizações legais. 

 Estão presentes como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais explicitadas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), traduzidas nos objetivos, na função social desta 

instituição e na compreensão da educação como prática social. Em consonância com a função social 

do IF Goiano, esse curso se compromete a promover a formação humana integral por meio de uma 

proposta de educação profissional e tecnológica que articule ciência, trabalho, tecnologia e cultura, 

visando à formação do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e 

comprometido com as transformações da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social. 

 A educação profissional técnica de nível médio tem por finalidade formar técnicos de nível 

médio para atuarem nos diferentes processos de trabalho relacionados aos eixos tecnológicos com 

especificidade em uma habilitação técnica, reconhecida pelos órgãos oficiais e profissionais.  

 O currículo do presente curso tem como diretriz a formação humana e a formação profissional, 

isto é, formar cidadãos/trabalhadores que compreendam a realidade para além de sua aparência 

fenomênica, concebendo o homem como ser histórico-social, que age sobre a natureza para satisfazer 
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suas necessidades, produzindo conhecimentos. 

 Nesta vertente, este projeto encontra justificativa na medida em que propõe a formação de 

profissionais de nível médio com uma concepção científica e tecnológica sólida, com flexibilidade 

para as mudanças que acompanhem os avanços da tecnologia e do conhecimento científico. Estes 

profissionais estarão habilitados para contribuir para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, 

impulsionado pela necessidade de crescimento da nação. 

 Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos 

estruturantes da proposta do curso em consonância com os Regimentos Institucionais. Em todos os 

elementos estarão explicitados princípios, categorias e conceitos que materializarão o processo de 

ensino e de aprendizagem destinados a todos os envolvidos nesta práxis pedagógica. 

Este documento tem por objetivo apresentar o projeto pedagógico do curso Técnico em 

Agropecuária ofertado na forma concomitante, uma vez que houve mudanças significativas de ordem 

e pedagógica desde a última atualização, dentre elas, a alteração de ementas, assim como algumas 

mudanças de objetivos de algumas disciplinas.  

A atualização do PPC contempla ainda a adequação na oferta de disciplinas na modalidade 

Educação à Distância, atualização de procedimentos, dentre outros. 

 

2.2 Histórico da instituição 
  

 As Instituições que formam hoje a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica são originárias, em grande parte, das 19 escolas de aprendizes artífices instituídas por 

um decreto presidencial de 1909, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha. Essas escolas, 

inicialmente subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, são 

transferidas em 1930 para a supervisão do Ministério da Educação e Saúde Pública. Sete anos depois, 

são transformadas nos Liceus Industriais. Um ano após o ensino profissional ser considerado de nível 

médio, em 1942, os liceus passam a se chamar escolas industriais e técnicas e em 1959, escolas 

técnicas federais – configuradas como autarquias. 

 Ao longo desse tempo, constituiu-se uma rede de escolas agrícolas – as Escolas Agrotécnicas 

Federais. Esse ensino técnico teve ênfase numa época em que o Brasil, em franco desenvolvimento 

agrícola e industrial, necessitava ampliar seu contingente de mão de obra técnica especializada. Logo 

a Educação Profissional e Tecnológica assumiu valor estratégico para o desenvolvimento nacional 

resultante das transformações das últimas décadas. 

 Na mais recente dessas transformações nasce o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), criado 

por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, juntamente com outros 37 Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. As novas instituições são fruto do reordenamento e da expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril de 2005. 

 De acordo com o disposto na Lei, o Estado de Goiás ficou com dois Institutos: o Instituto 

Federal Goiano (IF Goiano) e o Instituto Federal de Goiás (IFG). O IF Goiano integrou os antigos 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) de Rio Verde, de Urutaí e sua respectiva Unidade 

de Ensino Descentralizada de Morrinhos, mais a Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAFCE) – 

todos provenientes de antigas escolas agrícolas. Como órgão de administração central, o IF Goiano 

tem uma Reitoria instalada em Goiânia, Capital do Estado. Em 2010, a Instituição inaugurou mais 

um campus em Iporá e em 2014 iniciou atividades em três novos campi, em Campos Belos, Posse e 

Trindade. Além destes, a Instituição também possui quatro campi avançados, nas cidades de Catalão, 

Cristalina, Ipameri e Hidrolândia, totalizando doze unidades em Goiás. 

 O IF Goiano é uma autarquia federal detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais. Oferece educação 
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superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada em educação profissional 

e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Atende atualmente mais de seis mil alunos de 

diversas localidades. 

 Na educação superior prevalecem os cursos de Tecnologia, especialmente na área de 

Agropecuária, e os de bacharelado e licenciatura. Na educação profissional técnica de nível médio, 

O IF Goiano atua preferencialmente na forma integrada, atendendo também ao público de jovens e 

adultos, por meio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos (Proeja). A Instituição também atua na pós-

graduação, com a oferta de três cursos de mestrado e, atualmente, é o único Instituto Federal do país 

a ofertar curso de doutorado. 

 Mais recentemente o IF Goiano aderiu a Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) e passou a 

ofertar inicialmente, desde 2012, sete Cursos Técnicos na modalidade semipresencial, segundo os 

pressupostos da Educação a Distância. O IF Goiano oferta cursos em EaD em todas as microrregiões 

geográficas do Estado de Goiás, atingindo mais de 60 municípios que firmaram parceria para abertura 

de 55 pólos de EaD, com aproximadamente quase 7.000 estudantes matriculados no ano de 2016. 

 Respaldado pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano foi criado juntamente com outros 37 Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. Instituições estas que são fruto do reordenamento e da expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril de 2005.  

 Atualmente, o IF Goiano é composto por oito Campus – Ceres, Iporá, Morrinhos, Urutaí, Rio 

Verde, Campos Belos, Posse e Trindade, os quais estão em pleno funcionamento; e quatro Campus 

Avançados distribuídos nos municípios de Hidrolândia, Catalão, Cristalina e Ipameri.  

 

2.3 Histórico do campus  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde (IF 

Goiano - Campus Rio Verde) localiza-se na região Sudoeste do Estado de Goiás, a 220 km da capital 

do Estado e 460 km da capital federal. A área total do IF Goiano - Campus Rio Verde é de 219 ha, 

abrigando a sede administrativa, dependências e espaços de formação profissional. Embora ainda não 

possua Unidades Descentralizadas, ressalta-se que a área de influência desta instituição atinge, além 

do município de Rio Verde, outros 27 municípios da Região Sudoeste Goiana. 

O IF Goiano - Campus Rio Verde teve seu início a partir do Ginásio Agrícola de Rio Verde-

GO, autorizado a funcionar, pelo Ministério da Agricultura, em 27 de abril de 1967, ainda com a 

denominação de Ginásio Agrícola de Rio Verde, em decorrência da Lei nº 4.024, ministrando as 

quatro séries do 1º Ciclo (ginasial), certificando o aluno como Mestre Agrícola. Apenas a partir do 

Decreto nº 60.731, de 19 de maio de 1967, é transferido para o Ministério da Educação e Cultura, 

com a denominação de Diretoria do Ensino Agrícola (DEA). Em 22 de setembro deste mesmo ano, 

foi aprovado a alteração para Colégio Agrícola de Rio Verde , sendo autorizado oficialmente pelo 

Decreto nº 62.178, de 25 de janeiro de 1968, quando começa a funcionar o Curso Colegial Agrícola, 

como ensino médio profissionalizante, favorecido pelo Plano Nacional do Ensino Agrícola de Grau 

Médio (PNEA), elaborado pelo MEC, até 1979, quando é transformada em Escola Agrotécnica 

Federal de Rio Verde-GO (EAFRV). A partir de então, a Escola passa a oferecer o curso Técnico 

Agrícola, com habilitação em Agropecuária, em nível de segundo grau, como curso regular com 

duração de 03 (três) anos. 

Em 1981, em consonância com o II Plano Setorial de Educação e Cultura, o MEC autoriza a 

Escola a oferecer o ensino técnico, modalidade supletivo, para o curso Técnico Agrícola com 

habilitação em Agricultura, Leite e Derivados. Com isso, a Escola passa a ter uma importância ainda 
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maior no processo de qualificação e formação de recursos humanos para a região Centro-Oeste. 

Em 1993, por meio da Lei 8.731, de 17 de novembro desse ano, a EAFRV muda de designação 

pública administrativa, passando de Administração Direta para Autarquia Federal, ligada ao MEC. 

A partir de 1997, a EAFRV, por conta de convênio com o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP), implanta a Reforma da Educação Profissional, projeto do MEC que tem o 

apoio financeiro internacional e contrapartida nacional e amplia a oferta de cursos à comunidade, 

passando a formar profissionais nos cursos Técnicos em Agropecuária, Agricultura, Zootecnia, 

Agroindústria, Administração, Contabilidade, Secretariado e Informática.  

Em 18 de dezembro de 2002, a EAFRV cumpre mais uma etapa de sua história rumo a uma 

interação maior com a comunidade, sendo transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Rio Verde, condição que expande as possibilidades para esta instituição no que diz respeito à 

autorização de funcionamento.  

Em 29 de dezembro de 2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, é 

transformado em IF Goiano - Campus Rio Verde, nos termos da Lei 11.892, vinculado ao Ministério 

da Educação, possuindo natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

 Atualmente, o IF Goiano - Campus Rio Verde oferece os seguintes cursos técnicos: 

Administração (vespertino e noturno), Agropecuária (matutino e vespertino), Biotecnologia, 

Química, Segurança do Trabalho, Contabilidade, Informática e Alimentos (noturno), incluindo o 

PROEJA - Administração/Alimentos/Edificações (Ensino Médio Integrado ao Técnico).  

 Na modalidade de ensino à distância, o IF Goiano - Campus Rio Verde participa da oferta de 

sete cursos técnicos: Açúcar e Álcool, Administração, Logística, Meio Ambiente, Secretariado, 

Segurança do Trabalho e Serviços Públicos.  

 Dentre os cursos de graduação, são ofertados: Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em 

Saneamento Ambiental, Licenciatura em Química (noturno), Agronomia, Bacharelado em Ciências 

Biológicas, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Civil e Zootecnia (diurnos).  

 Em nível de pós-graduação Stricto sensu, são ofertados os cursos de: Biodiversidade e 

Conservação (mestrado), Ciências Agrárias-Agronomia (mestrado e doutorado), Agroquímica 

(mestrado), Ciência e Tecnologia de Alimentos (mestrado), Zootecnia (mestrado) e Biotecnologia e 

Biodiversidade (doutorado em associação ampla). 

 

 

 

 

2.4 Justificativa 

 

 O município de Rio Verde é considerado o mais desenvolvido da Microrregião do Sudoeste 

Goiano. Possui uma área 8.379 km2 e altitudes variando entre 550 a 910 m. O censo do IBGE de 2010 

apontou uma população de 176.424 habitantes, sendo 163.540 na área urbana e 12.884 no rural e a 

estimativa em 2015 apontava uma população de 207.296 habitantes. 

 De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás 

(EMATER), no recente crescimento do agronegócio brasileiro, a cidade de Rio Verde (GO) tem se 

destacado por contar com uma importante estrutura agroindustrial e cooperativa agrícola.  

 O município é um importante produtor de arroz, soja, milho, algodão, sorgo, feijão, girassol, 

conta ainda com um importante plantel  bovino,  avícola  e suíno. Destaque também para o 

processamento industrial de carnes de aves e suínos, indústrias no segmento de embalagens metálica, 
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plástica e celulose, bem como também de implementos rodoviários. Na pecuária, o destaque foi o 

crescimento no efetivo de aves e suínos.  

 Desta forma, nos últimos anos, o município de Rio Verde vem se consolidando como um dos 

principais polos agroindustriais de Goiás, pela forte inter-relação entre os segmentos produtivos da 

agropecuária e da agroindústria, com emprego de novas tecnologias, que de certo modo têm tornado 

esta relação bastante competitiva. Neste contexto geral, os cursos relacionados à agroindústria, como 

o curso Técnico em Agropecuária, objeto deste PPC, geram profissionais que, por sua própria 

natureza, estão presentes em todas as atividades econômicas.  

 Movidos por este cenário, grande também foi o desenvolvimento econômico no setor de 

comércio e de serviços, o qual se posiciona de forma imprescindível para alavancar todas as áreas 

econômicas presentes na cidade de Rio Verde e Região. 

Todo esse conjunto de empreendimentos, juntamente com as indústrias instaladas e em 

instalação, gera empregos diretos e indiretos, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 

econômico da região.  Entretanto, a preocupação em sintonizar-se com as necessidades e expectativas 

da comunidade em que estão inseridos tem sensibilizado instituições e profissionais por propiciarem 

um atendimento de qualidade no âmbito da Educação Técnica e Tecnológica, na constante busca da 

eficiência na formação profissional e de alternativas que atendam às necessidades dos diversos setores 

produtivos da sociedade. 

Dessa forma, o Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde – GO, na condição de instituição 

de ensino, há quase 50 anos trabalha na formação de técnicos, em diferentes áreas do conhecimento, 

formando profissionais capazes de aplicar tecnologias na prática produtiva, contribuindo diretamente 

para a dinâmica e o desenvolvimento sócio-econômico-cultural de Goiás e, significativamente, do 

Sudoeste Goiano.  

 

2.5 Nome do curso 

 

 Técnico em Agropecuária. 

 

2.6 Área do conhecimento 

 

 Ciências exatas e da terra. 

 

2.7 Eixo tecnológico 

 

 Recursos Naturais. 

 

2.8 Nível 

 

 Educação Profissional e Técnica de Nível Médio. 
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2.9 Forma 

 

 Concomitante. 

 

2.10 Modalidade 

 

 Presencial, apresentando possibilidade de 20% da carga horária na modalidade EAD, conforme 

disposto no Capítulo III, Artigo 26, Parágrafo Único, da Resolução no 06 de 20 de setembro de 2012, 

que permite o uso de até 20% da carga horária total do curso na modalidade EAD. 

 

2.11 Carga horária total 

 

Ensino:    1200 h 

Atividades complementares:      40 h 

Estágio:    160 h 

Carga horária total:  1400h 

 

2.12 Duração do curso 

 

 4 semestres. 

 

2.13 Tempo de integralização 

 

 Mínimo: 4 semestres 

 

2.14 Habilitação 

 

 Trata-se de um curso técnico concomitante ao ensino médio. Assim, ao concluir o curso, com 

todas as exigências previstas neste Projeto, o aluno receberá a habilitação de Técnico em 

Agropecuária. 

 

2.15 Periodicidade da oferta 

 

 O Curso será oferecido em forma de componentes curriculares semestrais. O tempo normal para 

conclusão é de 4 semestres, ou seja, 2 anos.   

 

2.16 Turno 
 

 Poderá ser ofertado nos turnos matutino e vespertino. 

 

2.17 Quantidade de vagas 
 

 50 vagas por turma. 

 

2.18 Requisitos de acesso 

 

 O ingresso ao presente curso, presencial, destinado a estudantes do Ensino Médio, a partir do 



 
 

AGROPECUÁRIA 
Concomitante 
 

 

2º ano, ou portadores de certificado de conclusão do ensino médio poderá ser feito através de: 

 processo seletivo, aberto ao público para o primeiro período do curso, atendendo as exigências da 

Lei nº 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, e da Portaria Normativa MEC nº 

18/2012; 

 transferência ou reingresso, para período compatível, posterior ao primeiro semestre do Curso; 

 convênio, portador de diploma, intercâmbio ou acordo cultural, matrícula especial, Componente 

Curricular isolada, conforme previsto no Regulamento dos Cursos da educação Profissional Técnica 

de Nível Médio do Instituto Federal Goiano. 

 o IF Goiano reservará, em cada processo seletivo para ingresso no Curso, por turno, no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica, observadas 

as seguintes condições: 

I – no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas reservadas serão destinadas a estudantes com 

renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita; e 

II – proporção de vagas no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da 

Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que será reservada, por curso 

e turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

 

2.19 Local de funcionamento 

 

 Campus Rio Verde 

 

2.20 Organização curricular 

 

O Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – GO, oferece atualmente, nos períodos 

matutino  e noturno, o curso Técnico em Agropecuária na forma de disciplinas, divididas em quatro 

períodos que correspondem a um semestre cada, totalizando dois anos de duração. 

Poderá cursar o Técnico em Agropecuária na forma concomitante, aquele que estiver cursando 

o 2º ano do Ensino Médio ou  concluído o Ensino Médio ou equivalente.  

Para receber o diploma de técnico, o aluno deverá comprovar a conclusão do ensino médio 

ou equivalente e realizar o estágio curricular obrigatório e as atividades complementares. 

O curso possui uma carga horária total de 1.400 horas. A Matriz Curricular constitui-se de 

1200 horas em 21 disciplinas, ministradas de forma presencial com possibilidade de 20% do total da 

carga horária destas ministradas na modalidade de Educação à Distância. Ademais, são previstas 40 

horas de atividades extracurriculares e 160 horas de estágio obrigatório que deverão ser realizadas 

conforme regulamentos específicos. O não cumprimento da carga horária total implica na não 

conclusão do curso. 

            As aulas na modalidade a distância utilizarão como ferramenta de tecnologia da informação e 

comunicação a plataforma Moodle.  A plataforma Moodle é uma plataforma que disponibiliza salas 

de aula virtuais onde o aluno tem a possibilidade de acessar conteúdo de diversas mídias, implementar 

e acompanhar as atividades de aprendizado e de avaliação de conhecimentos, dirimir dúvidas e 

compartilhar conhecimentos por meio de fóruns e mecanismos de mensagens, entre outros recursos. 

O aluno terá acesso à plataforma com uso de um usuário e uma senha pessoal e por meio de qualquer 

computador ou dispositivos móveis com acesso a navegação na internet, será regida pela resolução  



 
 

AGROPECUÁRIA 
Concomitante 

11  

 

nº 051/2015 de 19 de Junho de 2015. 

 

2.21 Objetivos 

 

2.21.1 Geral 

 

             O Curso Técnico em Agropecuária tem como objetivo formar profissionais competentes, de 

nível técnico, para atuar nas áreas de horticultura, culturas anuais, mecanização agrícola, irrigação e 

drenagem, construções e instalações rurais, topografia, fruticultura, animais ruminantes e não 

ruminantes, considerando os diferentes patamares tecnológicos, orientando práticas agrícolas e 

zootécnicas economicamente viáveis e de menor impacto ambiental, garantindo assim a 

sustentabilidade dos sistemas produtivos. 
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2.21.2 Específicos 

 O Curso de Técnico em Agropecuária tem como objetivos específicos formar técnicos 

capazes de: 

 Acompanhar atividades agropecuárias, abrangendo máquinas e implementos agrícolas, 

irrigação e drenagem, construções rurais e topografia;  

  Acompanhar e executar projetos que visem à implantação de novos métodos e práticas 

agrícolas com a finalidade de explorar racional e economicamente plantas produtoras 

de alimentos, fibras, óleos e plantas ornamentais com práticas culturais e manejo de 

solo, ecologia;  

 Explorar racionalmente a produção animal, assessorando no melhoramento, manejo e 

nutrição de animais domésticos, peixes, aves e outros produtos de origem animal;  

 Acompanhar o processo de produção, beneficiamento e conservação de produtos de 

origem animal e vegetal;  

 Desenvolver atividades relacionadas aos recursos naturais renováveis e à ecologia.  

 

 

2.22 Metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem 

  

 As estratégias de ensino usadas no Curso Técnico em Agropecuária, para a promoção do 

processo de ensino-aprendizagem, levam em conta os princípios metodológicos para a educação 

profissional, descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal Goiano. Neste 

documento, fica claro que a proposta da Instituição não se resume a qualificar o trabalhador, pensando 

apenas em competências, saberes e habilidades de cunho técnico. Antes, a instituição busca promover 

uma educação pautada nas diversas esferas formativas do ser humano, colocando os valores 

humanistas como fundamentais, tanto para o exercício profissional quanto para o exercício da 

cidadania. 

Nesta perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem deve estar embasado na construção e 

reconstrução do conhecimento, num diálogo em que todos envolvidos no processo são sujeitos, 

partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, interdisciplinar e 

contextualizada buscando a integração de disciplinas técnicas com as disciplinas propedêuticas 

sempre que possível, embasando os assuntos abordados em sala de aula de forma integrada ao 

cotidiano desse futuro profissional, de acordo as situações econômicas, sociais, ambientais e técnicas 

que ele poderá encontrar ao longo do progresso na sua formação, dentro da região do nordeste goiano 

e de forma a orientá-lo a ficar atento as contínuas alterações nas atividades da agropecuária nacional 

e mundial. O professor, portanto, não deve ser somente um preletor de conteúdo, mas um facilitador 

da construção de conhecimento, dentro e fora da sala de aula, a partir dos saberes e do contexto 

econômico, social e cultural dos seus alunos. O papel do professor, assim, assume caráter fundamental, 

pois deverá diagnosticar, adequadamente, o perfil discente e fazer uso de adequadas metodologias, 

sempre com foco na associação entre teoria e prática. 

Dessa maneira, as metodologias e estratégias utilizadas no Curso Técnico em Agropecuária 

envolvem: 

a) Aulas expositivas e dialogadas, com uso dos recursos audiovisuais adequados, para apresentação 

das teorias necessárias ao exercício profissional; 

b) Pesquisas de caráter bibliográfico, para enriquecimento e subsídio ao conjunto teórico necessário 
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à formação do aluno; 

c) Aulas práticas em disciplinas de caráter teórico-prático, tanto para consolidação das teorias 

apresentadas, como para o estímulo à capacidade de experimentação e observação do aluno; 

d) Estudo de casos e exibição de filmes, com vistas ao desenvolvimento do poder de análise do aluno, 

bem como de sua capacidade de contextualização, espírito crítico e aplicação prática dos conteúdos 

apresentados; 

e) Estudos dirigidos para facilitação da aprendizagem; 

f) Dinâmicas de grupo e jogos de empresa, para simular, de modo lúdico, desafios a serem enfrentados 

no ambiente empresarial; 

g) Pesquisas e produção de artigos científicos que estimulem o aluno a ser mais que um reprodutor 

de conhecimentos, provocando seu espírito investigativo (iniciação científica); 

h) Participação, como ouvinte e/ou organizador, em eventos, feiras, congressos, seminários, painéis, 

debates, dentre outras atividades, que estimulem a capacidade de planejamento, organização, direção 

e controle por parte do aluno, bem como sua competência de expressão oral, não verbal e escrita; 

i) Atividades voluntárias de caráter solidário junto a Organizações Não-Governamentais que 

possibilitem tanto a aplicação prática de conteúdos apresentados no curso quanto o exercício da 

responsabilidade social; 

j) Visitas técnicas que aproximem o aluno da realidade prática e profissional; 

k) Avaliações de caráter prático, que colaborem com o processo de ensino-aprendizagem e indiquem 

necessidades de ajustes no processo; 

l) Atividades complementares, que enriqueçam a formação e acrescentem conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias à formação do aluno; 

m) Quaisquer outras atividades que viabilizem o alcance dos objetivos do curso em consonância com 

os princípios metodológicos da instituição. 

Tais metodologias e estratégias deverão sempre ser implementadas, de modo que o aluno 

desperte-se para outras realidades possíveis, além de seu contexto atual, conscientizá-lo de seu 

potencial, enquanto sujeito transformador da realidade na qual está inserido e evidenciar que sua 

imagem profissional começa a ser formada desde sua vivência em sala de aula e não somente após a 

conclusão do curso. 

Por fim, é importante destacar que todo o processo de ensino-aprendizagem inerente ao Curso 

Técnico em Agropecuária deve ser permeado pela constante atualização e discussão em sala de aula 

das tendências e desafios expressos em cada componente curricular, tendo em vista a dinâmica da 

Agropecuária e a necessidade de formar profissionais atentos a temas emergentes. 

 

  

2.23 Perfil Profissional 

 

 O técnico em agropecuária atua na área profissional agropecuária, que compreende atividades 

agropecuárias e de suporte à produção agrícola e à prestação de serviços em qualquer setor econômico 
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agropecuário e em todas as organizações públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação. 

O curso Técnico em Agropecuária possibilita que os técnicos desenvolvam as seguintes competências 

profissionais gerais até o final do curso: 

- Gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária. 

- Aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos animais e 

agrícolas. 

- Elaborar relatórios e projetos topográficos e de impacto ambiental. 

- Aplicar métodos de controle de pragas, doenças e plantas invasoras.  

- Planejar e acompanhar o pré-plantio, o plantio, a colheita e a pós-colheita das culturas. 

- Aplicar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal. 

- Executar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos. 

- Aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de empreendimentos. 

- Elaborar projetos de produção de sementes, bem como de mudas em viveiros. 

- Aplicar métodos e programas de reprodução animal. 

- Gerenciar setores de empresas agropecuárias. 

- Executar softwares relacionados à agropecuária. 

- Compreender a importância socioeconômica das culturas zootécnicas; 

- Otimizar o uso de instalações; 

- Avaliar o processo reprodutivo; 

- Compreender os princípios do melhoramento animal; 

- Distinguir os nutrientes alimentar e suas funções; 

- Executar programas de manejo nutricional e alimentação; 

- Executar o manjo nos sistemas de criação; 

- Compreender a relação entre produção e meio ambiente; 

- Descrever as principais doenças das criações zootécnicas; 

- Avaliar a relação custo/benefícios; 

- Aplicar técnicas de produção e utilização de forragens. 

- Conhecer a manutenção de máquinas e implementos agrícolas. 

- Prestar assistência técnica na compra, venda e utilização de máquinas e equipamentos agrícolas e 

produtos agropecuários. 

              A área de atuação do Técnico em Agropecuária é capacitado para acompanhar e desenvolver 
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as atividades nas seguintes áreas: 

a) Fitotecnia – desenvolvimento e aplicação de técnicas de manejo e produção de plantas frutíferas, 

produção de grãos, fibras, raízes, hortaliças, silvicultura, dentre outras; 

b) Conservação e Manejo dos Solos – sistemas de cultivo convencional e plantio direto, rotação de 

culturas, adubação verde, terraceamento e outras técnicas de conservação; 

c) Controle Fitossanitário – controle químico, biológico e integrado de pragas e doenças das diversas 

culturas. 

d) Nutrição e Adubação – necessidades nutricionais das plantas, adubação química e orgânica. 

e) Processamento e Armazenamento de Grãos e Sementes – instalações e equipamentos para 

beneficiamento e conservação de grãos e sementes. 

f) Topografia – medição de áreas, curvas de nível. 

g) Pecuária – manejo, reprodução e melhoramento animal, formação de pastagens, conservação de 

forragens, construção de currais, estábulos e silos. 

 

2.24 Matriz curricular 

 

 A partir segundo semestre de 2017 o curso técnico em Agropecuária passa a vigorar com carga 

horária total de 1400h sendo 1200h em disciplinas, estágio obrigatório de 160h, e 40h de atividades 

complementares, conforme a matriz curricular constante no Anexo I. 

 

2.24.2 Disciplinas obrigatórias 

 

 Os componentes curriculares obrigatórios constantes na tabela abaixo e suas ementas são 
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apresentadas no Anexo I deste PPC. 

SEMESTRE CÓDIGO DISCIPLINA 

1º 

1.Matemática Aplicada RV.EXA224 

2. Agricultura Geral RV.TAG003 

3. Zootecnia Geral RV.TAG004 

4. Mecanização Agrícola RV.TAG503 

5. Administração Rural RV.TAG005 

2º 

1. Avicultura RV.TAG006 

2. Olericultura RV.TAG007 

3. Desenho Tec. Construções 

Rurais 

RAGROP-RV 

4. Ovino e Caprino RV.TAG008 

5. Irrigação e Drenagem RAGROP-RV 

3º 

1. Suinocultura RV.TAG011 

2. Culturas Anuais I RV.TAG002 

3. Forragicultura RV.TAG010 

4. Proteção de Plantas RV.TAG012 

5 Armazenagem de Grãos RV.TAG001 

6. Topografia RV.TAG506 

4º 

1. Culturas Anuais II RV.TAG517 

2. Fruticultura RV.TAG014 

3. Bovinocultura RV.TAG013 

4. Projetos Agropecuários RV.TAG015 

5. Agroindústria RAGROP-RV 

 

2.24.2 Do ensino à distância 

 

 A Modalidade Semipresencial nos Cursos Técnicos de Educação Profissional de Nível Médio 

do IF Goiano - Campus Rio Verde, é normatizada pela Resolução nº 051/2015 de 19 de junho de 

2015, que aprova as Normas para oferta de Carga Horária Semipresencial em Cursos Presenciais do 

IF Goiano. A Resolução nº 051/2015 estabelece que: 

 Art. 1º Caracteriza-se modalidade semipresencial quaisquer atividades didáticas, módulos ou 

unidades de ensino-aprendizagem centradas na autoaprendizagem e com a mediação de recursos 

didáticos organizados em diferentes suportes de informação, que utilizem o ambiente virtual de 

aprendizagem institucional. 

 Art. 4º, § 1º A oferta de componentes curriculares na modalidade semipresencial para os 

cursos presenciais não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

 Art. 6º O planejamento, bem como a descrição das atividades dos momentos não presenciais, 

deverá constar no Plano de Ensino de cada disciplina de forma clara e precisa, especificando a carga 

horária à distância, a metodologia adotada, critérios de avaliação, cronograma de atividades e 

mecanismos de atendimento individualizado aos estudantes. 

 Art. 6º, § 5º Os momentos não presenciais ocorrerão por meio da utilização do Ambiente 
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Virtual de Aprendizagem - AVA Institucional. 

 Parágrafo único. O acesso e utilização de outras ferramentas como correios eletrônicos, 

aplicativos de bate papo, redes sociais, entre outros, não serão levados em consideração para fins de 

avaliação. 

 Art. 10 Amparado pelo Art. 47 § 3º, da Lei nº 9394/96, essa diretriz considerará que, nas 

atividades não presenciais, o registro da frequência de alunos não é obrigatório. 

 Deste modo, atividades não presenciais serão desenvolvidas em componentes curriculares dos 

cursos técnicos do Campus Rio Verde, conforme apresentado na Matriz Curricular. Em se tratando 

de carga horária docente, este deverá cumprir a carga horária total do curso, de forma presencial e ou 

a distância, conforme estabelecido na Matriz Curricular de cada curso Técnico e no Plano de Ensino 

de cada componente curricular.  

 O planejamento dos momentos não presencias também deverá constar no Plano de Ensino de 

cada componente curricular, de forma clara e precisa, especificando os objetivos, a metodologia 

adotada e a forma de avaliação, considerando que as atividades presenciais devem computar, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) da nota final, podendo o restante da nota ser composta por atividades 

no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

 No item do plano de ensino que trata sobre a metodologia abordada no componente curricular, 

o docente deverá estabelecer ações em duas categorias: momentos presenciais e momentos à 

distância. Em cada um dos momentos ele irá detalhar como será trabalhada o componente curricular 

e quais instrumentos serão utilizados para atingir os objetivos estabelecidos no plano de ensino. 

Também no item referente ao cronograma, o docente deverá especificar quais serão as datas em que 

haverá interação virtual com o discente, bem como estabelecer as atividades obrigatórias. 

 Compreende-se como interação virtual a relação estabelecida entre professor e aluno no 

ambiente virtual, através de postagem de materiais, aplicação de atividades avaliativas e não 

avaliativas, participação em fóruns de discussão, participação em salas de bate papo, comunicações 

individuais e coletivos. 

 As atividades avaliativas que forem aplicadas no ambiente virtual devem estar registradas pelo 

professor no plano de ensino no item avaliação, sendo que o aluno deverá ser previamente 

cientificado. 

 A capacitação dos docentes para atuar nas atividades não presenciais será periódica e contínua, 

ao longo do ano letivo, a fim de aperfeiçoar seus conhecimentos no ambiente virtual e auxiliá-los na 

metodologia aplicada, buscando fundamentar a prática educativa e fornecendo subsídios que 

garantam o bom andamento dos cursos. Os docentes receberão materiais de orientação sobre a 

utilização do ambiente virtual e sugestões de como a metodologia de ensino pode ser adequada aos 

recursos do ambiente online.  

 Ao utilizar o ambiente virtual o docente poderá utilizar os seguintes recursos: 

 Interação com os alunos através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

 Publicação de materiais, como: vídeos, animações, músicas, sites, blogs, fotografias e outros 

recursos midiáticos; 

 Criação de atividades dissertativas e ou objetivas; 

 Publicação de comunicados individuais ou coletivos; 

 Criação de salas de bate papo; 

 Criação de fóruns de discussão; 

 Visualização de relatórios de acesso. 

 O momento à distância será previsto apenas através do ambiente virtual de aprendizagem 

estipulado pelo Campus. O acesso a outras ferramentas como: correios eletrônicos, aplicativos de 
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bate papo, entre outros, não serão levados em consideração para fins de avaliação. 

 No início de cada semestre haverá um momento de capacitação dos discentes de todos os cursos 

técnicos. No momento do curso de aperfeiçoamento será disponibilizado um computador por aluno, 

as turmas que possuírem a quantidade de alunos maior que a capacidade de computadores do 

laboratório de informática deverá ser dividida. 

 Durante a capacitação, cada discente receberá orientações sobre o acesso ao ambiente virtual e 

qual o caminho usado para utilizar cada recurso. O docente ministrante do curso deverá apresentar, 

na prática, todos os recursos disponíveis no ambiente virtual. Será ensinado ao discente: 

 como acessar a plataforma; 

 como navegar no ambiente virtual; 

 como baixar os materiais publicados no ambiente; 

 como postar e visualizar os comunicados; 

 como visualizar e responder as atividades postadas; 

 como participar dos fóruns de discussão; 

 como participar das salas de bate papo; 

 como visualizar suas notas nos componentes curriculares; 

 como editar seu perfil; 

 como visualizar o calendário acadêmico; 

O docente terá autonomia para organizar e planejar o componente curricular sob sua responsabilidade, 

desde que respeitados os quesitos mínimos do Regulamento dos Cursos de Nível Médio e Técnico do 

IF Goiano, bem como o Regulamento dos Cursos a Distância. 

 

2.24.3 Aproveitamento de estudos e de conhecimentos obtidos em processos formativos não 

formais 

 O Conselho de Curso é o órgão responsável pela condução do processo de aproveitamento de 

estudos e de conhecimentos obtidos em processo formativos não formais, em conformidade com o 

Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFGoiano, capítulo 

XI, que estabelece: 

 Art. 77.  Considera-se aproveitamento de estudos, o aproveitamento de conhecimentos e 

experiências anteriores em processos formativos formais e não formais. 

 Art. 78.  Para o aproveitamento de conhecimentos e experiências obtidos em componentes 

curriculares de outros cursos, deve haver no mínimo 75% (setenta e cinco) de similaridade de 

conteúdo e carga horária no componente curricular pleiteado. 

 Os critérios de aproveitamento de estudos e de conhecimentos estão definidos no documento, 
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em anexo: Quadro de Equivalência das Disciplinas dos Cursos Técnicos do Campus Rio Verde. 

 

3 Ementário 
  

3.1 Disciplinas 
 

Matemática Aplicada 

RV.EXA224 

Período: 1º 

 

Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Números decimais e fracionários; Figuras planas; Áreas e volumes dos principais sólidos; Regra de Três, Porcentagem, 

Matemática Financeira (Juros) 

Conteúdo: 
1. Números decimais; Números fracionários; Unidade de medida; Comprimento; 

2. Área; Medidas agrárias; Volume; Capacidade; 

3. Peso; Densidade; Razão e proporção; Regra de três; 

4. Porcentagem; Juros; Principais figuras planas; Triângulo; Quadriláteros; 

5. Aplicação das medidas de área nas figuras planas; Principais sólidos geométricos; Aplicação das medidas de volume 

nos  principais sólidos; Aplicações práticas das figuras geométricas. 

Bibliografia básica: 
1. LIMA, Elon Lages et alii. A matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Matemática. 

(SBM). 3v. ( Coleção Professor de Matemática) 

2. Coleção Revista do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática, de 1983 a 2000. 

3. GUELLI, Oscar. Coleção Contando a História da Matemática. São Paulo, Ática.  

Bibliografia complementar: 

1. DANTE, L. R. Tudo é matemática : 5ª a 8ª séries. São Paulo: Àtica, 2003.  

2. IMENES, L. M. ; LELLIS, M. Matemática para todos : 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione, 2002.  

3. JAKUBOVIC,  J.  ;  LELLIS, M.  ; CENTURIÓN, M. Matemática na medida  certa  :  5ª  a 8ª  séries. São Paulo: 

Scipione, 2003. 
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Agricultura Geral 

RV.TAG003 
Período: 1º Número de aulas de 50min: 90 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 75H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Conceito e Histórico da agricultura; Evolução, divisão e importância nos aspectos sociais, culturais, econômicos e 

ambientais; Conceitos relacionados à física, química, morfologia e conservação do solo; Fatores climáticos e sua 

importância na agricultura; Uso e conservação da água em sistemas agrícolas; Classificação, composição e utilização de 

adubos e corretivos; Propagação de plantas; Viveiros; Sistemas de cultivo; Princípios sobre colheita e pós-colheita de 

produtos de interesse econômico. 

Conteúdo: 
1. Conceito, Histórico e Divisões da Agricultura.  Importância sócio-política econômica. Origem, Formação, Morfologia 

e Horizontes do solo.  Propriedades físicas do solo. 

2. Conceito de química do solo. Elementos minerais de interesse agrícola. Deficiência nutricional. Matéria orgânica. 

3. Conceito de fertilidade do solo. Amostragem de solos. Interpretação de análise de solos e recomendação de adubação 

e calagem.  Adubos e Corretivos. 

4. Classificação de adubos e corretivos, composição de adubos e corretivos e compatibilidade entre adubos. Conservação 

do solo e da água. Erosão. Práticas conservacionistas. Conceitos e importância do clima. 

5. Sistemas de plantio. Rotação de culturas. Plantio direto. Consórcios e cultivos intercalares. Adubação verde. 

Bibliografia básica: 
1. MELLO, F. A. F.; SOBRINHO, M. O. C. B.; ARZOLLA, S.; SILVEIRA, R. I. NETTO, A. C. & KIEHL, J. C. 

Fertilidade do solo. São Paulo: Nobel, 1983. 400 p. 

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

3. SOUZA, C.M.; PIRES, F.R. Adubação Verde e Rotação de Culturas. Ed. UFV. Ciências Agrárias - 96. Caderno 

Didático. 72p. 2002.  

Bibliografia complementar: 

1. SÁ, J. C. de M. Manejo da fertilidade do solo no plantio direto. Castro: Fundação ABC, 1993. 96 p. 

2. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA, SDR Programa de 

Apoio a produção e exportação de frutas, hortaliças, flores e plantas ornamentais.  Brasília, 1994. 

3. SOUZA, J.L.P.; REZENDE, P. Manual de Horticultura orgânica. Editora Aprenda Fácil. Viçosa, 2003, 564p. 

4. FERREIRA, P.H.M. Princípios de manejo e conservação do solo. São Paulo, Nobel, 1979. 135p.  

5. GALETI, P.A. Práticas  de  controle  à  erosão. Campinas, Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1984. 278p.  
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Zootecnia Geral 

RV.TAG004 
Período: 1º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Evolução da Zootecnia como ciência. Ezoognósia, terminologia zootécnica. Domesticação. Noções de anatomia 

fisiológica dos sistemas locomotor, cardiovascular, respiratório, digestório, urinário e reprodutor masculino e feminino. 

Alimentos e alimentação dos animais domésticos, balanceamento de rações. Sanidade e Bem-estar animal. 

Conteúdo: 
1. UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA 

1.1  Conceito histórico, objetivos 

1.2  Importância sócio-econômica 

1.3 Terminologia Zootécnica 

2. UNIDADE 2 – NOÇÕES DE ANATOMIA FISIOLÓGICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

2.1 Sistema locomotor 

2.2 Sistema cardiovascular 

2.3 Sistema respiratório 

2.4 Sistema digestório (ruminantes e não ruminantes) 

2.5 Sistema urinário 

2.6 Sistema reprodutor feminino e masculino 

3. UNIDADE 3 – NOÇÕES DE NUTRIÇÃO ANIMAL 

3.1 Introdução à nutrição animal 

3.2 Classificação dos alimentos 

3.3 Balanceamento de rações 

4. UNIDADE 4 – SANIDADE ANIMAL 

4.1 Importância e medidas profiláticas 

4.2 Controle sanitário de rações, prevenção da contaminação por micotoxinas 

5. UNIDADE 5 – BEM-ESTAR ANIMAL 

5.1 Histórico e legislação 

5.2 Ferramentas de avaliação – Cinco liberdades 

5.3 Particularidades do bem-estar em animais de produção 

Bibliografia básica: 
1. ANDRIGUETTO, J. M. et al. Nutrição animal: bases e fundamentos. v. 1. São Paulo: Nobel, 2002. 395p. 

2. ANDRIGUETTO, J. M. et al. Nutrição animal: alimentação animal. v. 2. São Paulo: Nobel, 2003. 426p 

3. FRANDSON, R. D.; WILKE, W. L.; FAILS, A. D. Anatomia e Fisiologia dos Animais de Fazenda. 7ª Ed. Guanabara 

Koogan, 2011. 

Bibliografia complementar: 

1. BROM, D. M.; FRASER, A. F. Comportamento e bem-estar de animais domésticos. 4ª ed. Barueri, SP: Manole, 

2010. 

2. KONIG, H. E.; LIEBICH, H. Anatomia dos Animais Domésticos. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

3. POPESKO, P. Atlas de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos. 5ª Ed. Manole, 2012. 

4. PULZ, R. S. Ética e bem-estar animal. Ulbra, 2013. 
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Mecanização Agrícola 

RV.TAG503 

Período: 1º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Máquinas, implementos e ferramentas agrícolas. Os sistemas de funcionamento de máquinas e implementos agrícolas, e 

sua manutenção. Uso de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas normas de segurança. 

Conteúdo: 
1. Máquinas, implementos e ferramentas agrícolas; 

2. Sistemas de funcionamento de máquinas e implementos agrícolas; 

3. Manutenção de Sistemas de funcionamento de máquinas e implementos agrícolas; 

4. Uso de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas normas de segurança.  

Bibliografia básica: 
1. SILVEIRA, Gastão Mores da. As máquinas de plantar. Rio de Janeiro: Globo, 1989. 

2. Os cuidados com o trator. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

3. BALASTREIRE, Luiz Antonio. Máquinas agrícolas. São Paulo: Manole, 1990. 

Bibliografia complementar: 

1. Fundação Educacional Padre Landell de Moura. Manual de operação e manutenção de maquinária agrícola. Porto 

Alegre, 1980. 63p. 

2. MACHADO,  A.L.T. et al.  Máquinas para preparo do solo, semeadura, adubação e tratamentos culturais.  Pelotas: Ed. 

da Universidade  Federal  de  Pelotas, 1996. 228p. : il. Livro   

3. MIALHE, L.G.   Máquinas motoras na  agricultura. Vol. I e II. São Paulo, Ed. Edusp, 1980, 367p.  

4. MIALHE, L.G. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: EPU, Ed. da USP, 1980. 2 v.: il. Livro  
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Administração Rural 

RV. TAG 524 

Período: 1º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Funções da Administração na Empresa Rural; Gestão Estratégica do Agronegócio; Visão sistêmica e processo de tomada 

de decisão na Empresa Rural; As áreas na administração: produção, recursos humanos, finanças e comercialização e 

marketing; O processo administrativo. 

Conteúdo: 
1. - Introdução à Administração rural 

- Conceitos e Definições 

- Histórico da agricultura 

- Administração rural x agronegócio / Atividade avaliativa  

- Importância do agronegócio 

- Cadeia do agronegócio / Avaliação de aprendizagem 

2. - Segmento dos sistemas agroindustriais 

- Cenários da produção agrícola 

- Segmentos antes da porteira 

- Segmentos dentro da porteira 

- Segmentos depois da porteira 

- Produção e produtividade 

3. - Verticalização e integração agroindustrial 

- Interpretação dos dados e registros da produção agropecuária brasileira 

- Metodologia e cálculo de produtividades / Atividade avaliativa 

- Ciclo das culturas 

- Noções para elaboração de projetos / Avaliação de aprendizagem 

- Cenários do agronegócio mundial 

4. - Áreas organizacionais aplicadas na gestão de um empreendimento rural 

- Funções das áreas da gestão agropecuária 

- Marketing na administração rural / Atividade avaliativa 

- A estratégia da empresa rural 

- Produção e qualidade no agronegócio 

- Gestão de pessoas na administração rural 

- Agronegócio e preocupação ambiental / Avaliação de aprendizagem 

5. - O processo administrativo: 

- Planejamento 

- Organização 

- Direção 

- Controle 

Bibliografia básica: 
1. BATALHA, Mário Otávio. Gestão agroindustrial: GEPAI : Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais. 3. ed. 

São Paulo, SP: Atlas, 2007. 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2011. 

3. ANDRADE, José Geraldo de. Introdução à administração rural. Lavras, MG: UFLA, 1998. 

Bibliografia complementar: 

1. ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de agronegócios. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

2. SANTOS, Gilberto José dos. Administração de custos na agropecuária. 4. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 
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Avicultura 

RV. TAG 504 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Introdução ao estudo da avicultura. Plantel avícola. Sistemas criatório avícolas. Instalações e equipamentos em avicultura. 

Manejo avícola. O ovo: Formação e importância alimentar. Higiene e profilaxia das aves. Planejamento avícola. 
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Conteúdo: 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA AVICULTURA 

1.1 Importância sócio-econômica da avicultura. 

1.2 Principais regiões produtoras de aves e ovos. 

1.3 Mercado avícola. 

UNIDADE 2 - PLANTEL AVÍCOLA 

2.1 Linhagens de corte e postura. 

2.1.1 Raças. 

2.1.2 Cruzamentos avícolas. 

2.1.3 Marcas comerciais de híbridos avícolas. 

2.2 Índices produtivos. 

2.2.1 Matrizes de corte. 

2.2.2 Matrizes de postura de ovos brancos. 

2.2.3 Matrizes de postura de ovos de cor. 

2.2.4 Frangos de corte. 

2.2.5 Poedeiras comerciais de ovos brancos. 

2.2.6 Poedeiras comerciais de ovos de cor. 

UNIDADE 3 – SISTEMAS CRIATÓRIOS AVÍCOLAS 

3.1 Extensivo ou colonial. 

3.2 Intensivo ou industrial. 

3.2.1 Em galpão. 

3.2.2 Em gaiolas. 

3.2.3 Em baterias. 

UNIDADE 4 – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EM AVICULTURA 

4.1 Escolha do local das instalações. 

4.2 Dimensionamento das instalações. 

4.3 Equipamentos. 

4.3.1 Da fase inicial da criação. 

4.3.2 Da fase de crescimento. 

UNIDADE 5 - MANEJO AVÍCOLA 

5.1 Manejo de pintos. 

5.2 Manejo de frangos de corte. 

5.3 Manejo de poedeiras comerciais e matrizes. 

5.3.1 Restrição alimentar. 

5.3.2 Iluminação artificial. 

UNIDADE 6 - O OVO: FORMAÇÃO E IMPORTÂNCIA ALIMENTAR 

6.1 Sistema reprodutivo das aves e a formação do ovo. 

6.2 Constituintes e proporções no ovo. 

6.3 Valor biológico do ovo. 

6.4 Crenças e costumes alimentares. 

UNIDADE 7 - HIGIENE E PROFILAXIA DAS AVES 

8.1 Esquema de prevenção das principais doenças das aves. 

8.1.1 Dosificações periódicas com medicamentos. 

8.1.2 Vacinações. 

8.1.3 Desinfeções. 

8.2 Biossegurança 

UNIDADE 8 – PLANEJAMENTO AVÍCOLA 

9.1 Época de aquisição dos plantéis. 

9.2 Projeto para instalação de granjas e incubatórios. 

9.3 Sistemas de produção de aves e ovos. 

9.3.1 Isolado. 

9.3.2 Cooperativo. 

9.3.3 Integrado.  
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Bibliografia básica: 
1. MENDES, A.A, NAAS, I.A.,MACARI, M. Produção de frangos de corte. Campinas, FACTA, 2004.356 p. 

2. COTTA, T. Frango de corte: criação abate e comercialização. Viçosa - MG. Aprenda Fácil, 2003. 237 p. 

3. COTTA, T. Galinha: Produção de ovos. Viçosa - MG. Aprenda Fácil, 2002. 278 p. 

Bibliografia complementar: 

1. LANA, G. R. Q. Avicultura. Recife - PE: UFRPE, 2000. 268 p. 

2. AVES DE POSTURA: manejo final. Agrodata, Paraná. 1 VHS (50min). 

3. AVES DE POSTURA: manejo inicial. Agrodata, Paraná. 1 VHS (50min). 

4. BORDIN, E. L. Diagnóstico post-mortem em avicultura. 2ª ed. São Paulo -SP: Nobel, 1981. 165 p. 

5. CAMA PARA frangos de Corte. Agrodata, Paraná. 1 VHS (50min). 
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Olericultura 

RV.TAG007 
Período: 2º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Estudo das principais culturas olerícolas, folhosas, tubérculos e frutos de maior valor econômico da região,: técnicas e 

métodos culturais, melhoramento, colheita, beneficiamento e embalagem, conservação e comercialização. 

Conteúdo: 
1. Introdução à Olericultura (importância, divisões da fitotecnia, explorações olerícolas, classificação comercial das 

olerícolas); 

Influências dos fatores climáticos; 

Métodos de propagação de hortaliças; 

 

2. Nutrição Mineral de Hortaliças; 

 

3. Plasticultura 

Principais aplicações do plástico na agricultura 

Principais tipos de estufas, manejo das estufas 

Cultivo hidropônico 

 

4. Métodos de produção de hortaliças:  folhas, hastes e flores. 

Cultura das compostas – alface, almeirão, e chicória (importância econômica e alimentar, descrição botânica, cultivares, 

exigências climáticas, solo e seu preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, classificação e 

embalagem, comercialização); 

Cultura das brássicas - repolho, couve-flor, brócolo e couve de folha (importância econômica e alimentar, descrição 

botânica, cultivares, exigências climáticas, solo e seu preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, 

colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura do quiabo (importância econômica e alimentar, descrição botânica, exigências climáticas, solo e seu preparo, 

época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Métodos de produção de hortaliças:  

Cultura das solanáceas - tomate ,pimentão,pimentas, berinjelas etc. (importância econômica e alimentar, descrição 

botânica, cultivares, exigências climáticas, solo e seu preparo, época de plantio, nutrição mineral, adubação, tratos 

culturais, colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura das cucurbitáceas - abóbora, moranga, melancia, pepino e melão etc. (importância econômica e alimentar, 

descrição botânica, exigências climáticas, solo e seu preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, 

colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura de batata (importância econômica e alimentar, descrição botânica, variedades, exigências climáticas, solo e seu 

preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura das umbelíferas - cenoura e mandioquinha salsa (importância econômica e alimentar, descrição botânica, 

variedades, exigências climáticas, solo e seu preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, 

classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura da cebola (importância econômica e alimentar, descrição botânica, variedades, exigências climáticas, solo e seu 

preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura do alho (importância econômica e alimentar, descrição botânica, variedades, exigências climáticas, solo e seu 

preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, classificação e embalagem, comercialização); 

Cultura da beterraba (importância econômica e alimentar, descrição botânica, variedades, exigências climáticas, solo e 

seu preparo, época de plantio, nutrição e adubação, tratos culturais, colheita, classificação e embalagem, 

comercialização).  

Bibliografia básica: 

1. CAMARGO, L. S. As hortaliças e seu cultivo. Campinas: Fundação Cargill, 1984. 448p. 

2. CASTELLANE, P. D. Produção de sementes de hortaliças. Jaboticabal: FCAV/FUNEP, 1990. 265p. 

3. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: Agrotecnologia moderna na produção e comercialização de 

hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402p. 
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Bibliografia complementar: 

1. SGANZERLA, E. A fascinante arte de cultivar com os plásticos. 5 ed. Ver. e atual. Guíba: Agropecuária,1995. 342 

p. 

2. ABREU JÚNIOR, E. coord. Práticas Alternativas de controle de Pragas e doenças. Campinas, EMOPI, 1998. 115 p. 

3. BORNE, H. R. Produção de mudas de hortaliças. GUAÍBA: Agropecuária, 1999. 189 p. 

4. PEREIRA, C.; MARCHI, G. Cultivo Comercial em Estufa. GUAÍBA: Agropecuária,2000. 115p. 

5. INFORME AGROPECUÁRIO. Brássicas. Belo Horizonte: EPAMIG, v. 9, n. 98, 1998. 72 p. 
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Desenho Técnico e Construções  Rurais 

RAGROP-RV 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Tópicos especiais sobre materiais de construção utilizados nas instalações rurais; tópicos especiais sobre projetos 

arquitetônicos para instalações rurais, tópicos especiais sobre técnicas de construção das instalações rurais, tipos de 

instalações rurais. 

Conteúdo: 
1. UNIDADE 1 – TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NAS 

INSTALAÇÕES RURAIS 

1.1 Características e emprego dos diversos materiais 

1.2 Madeiras 

1.3 Agregados 

1.4 Aglomerados 

1.5 Materiais cerâmicos 

1.6 Ferragens 

1.7 Materiais plásticos 

1.7 Outros materiais 

2. UNIDADE 2 – TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

RURAIS 

2.1 Telhados com estrutura de madeira e metálicas 

2.2 Paredes de madeira e alvenaria 

2.3 Fundações e alicerces simples 

2.4 Contrapisos e pisos simples 

3. UNIDADE 3 – TIPOS DE INSTALAÇÕES RURAIS 

3.1 Silos 

3.2 Residência rural 

3.3 Galpão para máquinas  

3.4 Fossas sépticas 

3.5 Estruturas para armazenamento e estabilização de dejetos 

3.6 Instalações zootécnicas 

4. UNIDADE 4 – TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA INSTALAÇÕES 

RURAIS 

4.1 Normas gerais 

4.2 Croqui 

4.3 Plantas de situação e localização 

4.4 Planta baixa 

4.5 Cortes 

4.6 Fachadas, laterais e perspectivas 

4.7 Memoriais descritivos e de especificações técnicas 

4.8 Orçamento  

Bibliografia básica: 
1. CARNEIRO, O. Construções rurais. São Paulo, 8. ed. Nobel, 1979. 719p. 

2. BAETA, F. C.; SOUZA, F. Anatomia em edificações rurais: conforto animal.  Viçosa: UFV, 1997. 246P. 

3. PEREIRA, M. F. Construções rurais. 4a ed. São Paulo: Roca, 1986. 330p. 

Bibliografia complementar: 

1. OLIVEIRA, Clemário Gerson de. Instalações e manejos para suinocultura empresarial. São Paulo, SP: Ícone, 

1997. 96 p. ISBN 8527404389. 

2. MENDES, A.A, NAAS, I.A.,MACARI, M. Produção de frangos de corte. Campinas, FACTA, 2004.356 p. 
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Ovino e Caprino 

RV.TAG008 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Introdução a Ovinocultura e Caprinocultura. Reprodução dos Ovinos e Caprinos. Nutrição e alimentação. Manejo da 

criação de Ovinos e Caprinos. Obtenção e preparo da produção. Gestão. 

Conteúdo: 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO  

1.1 Situação e perspectiva da Ovinocultura e Caprinocultura no Brasil. 

1.2 Origem e domesticação. 

1.3 Classificação 

UNIDADE 2 – INSTALAÇÕES 

2.1 Apriscos 

2.2 Sala de ordenha 

2.3 Bodil 

2.4 Mangas de contenção 

2.5 Piquetes. 

UNIDADE 3 – REPRODUÇÃO DOS OVINOS E CAPRINOS 

3.1  Aparelho reprodutor masculino. 

3.2 Aparelho reprodutor feminino. 

3.3 Maturidade sexual. 

3.4 Ciclo estral. 

3.5 Inseminação artificial 

UNIDADE 4 – NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

4.1Aparelho digestor. 

4.2.Principais alimentos e seus nutrientes 

4.3 Aditivos. 

4.4 Programas de nutrição e suplementação. 

UNIDADE 5 – MANEJO DA CRIAÇÃO 

5.1 Sistema de criação 

5.2 Ambiência   

5.3 Manejo das diferentes categorias animal. 

5.4 relação produção e meio ambiente. 

UNIDADE 6 – OBTENÇÃO E PREPARO DA PRODUÇÃO 

6.1 Classificção de produtos. 

6.2 Classificação de subprodutos. 

6.3 Comercialização. 

UNIDADE 7 – GESTÃO 

7.1 Custos de produção. 

7.2 Comercialização. 

7.3 Cronograma de desembolso e reembolso.  

Bibliografia básica: 

1. JARDIM, W. R. Criação de Caprinos. São Paulo: Nobel, 6 ed. 1973, 299p. 

2. RIBEIRO, S. D. de A. Caprinocultura: Criação racional de caprinos. São Paulo: Nobel, 1997, 318 p. 

3. VIEIRA. M. I. Criação de cabras: técnica prática lucrativa. São Paulo: Nobel, 1985, 308 p. 
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Bibliografia complementar: 

1. CAMPUS, J. Tabelas para cálculos de rações. Viçosa: 2º Ed. Imprensa Universitária: UFV, 1992, 63p. 

2. COSTA, H. E. MANSO FILHO, H. C. FERREIRA, L. M. C. Exterior e treinamento do cavalo. Recife: Imprensa 

Universitária: UFRPE, 2001, 169p.  

3. SILVA, R. G. Introdução à Bioclimatologia animal. São Paulo: Nobel, 2000, 286 p. 

4. BRASIL, Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Normas e padrões de nutrição e alimentação animal. 

Revisão 2000. Brasília: MA/SARC/DFPA, 2000. 152P. 

5. D’ARCE, R. D. Introdução à anatomia e fisiologia animal. São Paulo: Nobel, 1980. 186p. 

 



 
 

AGROPECUÁRIA 
Concomitante 
 

 

Irrigação e Drenagem 

RAAGROP-RV1 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Irrigação: conceitos, histórico, importância, vantagens e desvantagens. Estudo da relação solo-água-planta-atmosfera. 

Métodos de irrigação: superficial, aspersão e localizada. Manejo racional da irrigação. Drenagem dos solos agrícolas: 

aspectos gerais. Métodos de drenagem: superficial e subterrânea. 

Conteúdo: 

 1. Caracterização e importância da irrigação  

1.1 No mundo e no Brasil  

1.2 Impactos da irrigação  

1.3 Vantagens e desvantagens 

1.4 Fertirrigação e quimigação: aspectos gerais  

 2. Conceitos básicos e aplicados em irrigação  

2.1 Sistema solo-água-planta-atmosfera  

2.2 Água no solo  

2.3 Infiltração da água no solo  

2.4 Evapotranspiração  

2.5 Turno de rega 

2.6 Peças e acessórios utilizados 

2.7 Eficiência da irrigação  

2.8 Manejo racional da irrigação 

 3. Principais métodos e sistemas de irrigação 

3.1 Irrigação por aspersão  

3.2 Irrigação localizada  

3.3 Irrigação por superfície 

 4. Drenagem do solo 

4.1 Introdução  

4.2 Drenagem superficial e subterrânea: aspectos gerais  

Bibliografia básica: 

1. MANTOVANI, E.C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. Irrigação: Princípios e métodos. 3ª ed., 3ª reimpressão, 

Viçosa-MG: UFV, 2013, 355p. 

2. BERNARDO, S.; SOARES, A.A.; MANTOVANI, E.C. Manual de irrigação. 8º ed., Viçosa-MG: UFV, 2006, 625p. 

3. MAROUELLI, W.A; SILVA, W.L.C.; SILVA, H.R. Irrigação por aspersão em hortaliças: qualidade da água, 

aspectos do sistema e método prático de manejo. 2. ed., Brasília-DF: Embrapa, 2008, 150p. 

Bibliografia complementar: 

1. AGUIAR NETTO, A.O.; BASTOS, E.A. (ed.). Princípios agronômicos da irrigação. Brasília-DF: Embrapa, 2013, 

264p. 

2. DUARTE, S.N.; SILVA, Ê.F.F.; MIRANDA, J.H.; MEDEIROS, J.F.; COSTA, R.N.T.; GHEYI, H. R. Fundamentos 

de drenagem agrícola. Fortaleza-CE: INCTsal, 2015. 

3. FRIZZONE, J.A.; FREITAS, P.S.L.; REZENDE, R.; FARIA, M.A. Microirrigação: Gotejamento e microaspersão. 

Maringá-PR: Eduen, 2012, 356p. 

4. FRIZZONE, J.A.; REZENDE, R.; FREITAS, P.S.L. Irrigação por aspersão. Maringá-PR: Eduem, 2011, 271p. 

5. MIRANDA, J.H.; PIRES, R.C.M. Irrigação. Jaboticabal-SP: SBEA, 2003. v.2, 703p. (Série Engenharia Agrícola) 
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Suinocultura 

RV.TAG011 

Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Introdução à suinocultura. Mercado nacional e internacional. Raças e cruzamentos. Instalações em suinocultura. Nutrição 

de suínos. Manejo reprodutivo da fêmea suína. Manejo reprodutivo do cachaço e inseminação artificial de suínos. Manejo 

de leitões na maternidade. Manejo de leitões na fase de creche. Manejo de suínos na fase de recria e terminação. 

Gerenciamento de um sistema produtor de suínos. Manejo pré-abate, abate, pós-abate e qualidade de carne. Higiene e 

profilaxia em suinocultura. Tipificação de carcaças. Objetivando proporcionar aos alunos do curso de técnico em 

agropecuária os conhecimentos teóricos e práticos sobre os vários segmentos da Suinocultura Industrial no Brasil e em 

outros países, capacitando-os a atuar neste importante setor. 
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Conteúdo: 

UNIDADE 1 – ORIGEM DO SUÍNO 

1.1 Taxonomia dos suínos  

1.2 Evolução dos suínos  

1.3 Características do suíno moderno  

UNIDADE 2 – SUINOCULTURA NO BRASIL  

2.1 Panorama da suinocultura brasileira e mundial  

2.2 Características da produção de suínos  

2.2.1 Relacionadas ao produtor  

2.2.2 Relacionadas ao ambiente  

2.2.3 Relacionadas ao mercado  

2.3 A evolução da suinocultura brasileira  

UNIDADE 3 – RAÇAS SUÍNAS  

3.1 Considerações gerais  

3.2 Classificação das raças  

3.3 Principais características das raças criadas no Brasil  

3.4 Principais linhas criadas no Brasil  

UNIDADE 4 - AVALIAÇÃO DE SUÍNOS  

4.1 Avaliação dos suínos pelo fenótipo  

4.1.1 Normas para julgamento  

4.1.2 Escolha dos reprodutores  

4.2 Avaliação das carcaças  

4.2.1 Classificação das carcaças  

4.2.2 Tipificação das carcaças  

UNIDADE 5 - ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS  

5.1 Necessidades nutritivas  

5.2 Principais alimentos  

5.3 Sistema de alimentação  

5.4 Formas de arraçoamento  

5.5 Forma física da ração  

5.6 Micotoxinas  

UNIDADE 6 - MANEJO DE SUÍNOS  

6.1 Considerações gerais  

6.1.1 Conceito  

6.1.2 Importância  

6.1.3 Relação entre manejo e instalações  

6.2 Manejo dos reprodutores  

6.2.1 Tópicos sobre a reprodução dos suínos  

6.2.2 Manejo da matriz  

6.2.2.1 Fatores que limitam a produção de leitões  

6.2.3 Manejo da leitoa de reposição  

6.2.4 Manejo do varrão  

6.3 Manejo dos suínos para abate  

6.3.1 Na fase de aleitamento  

6. 3.1.1 Fatores que limitam a sobrevivência dos leitões  

6.3.2 Na fase de recria  

6.3.3 Na fase de terminação  

6.4 Planejamento reprodutivo e otimização das instalações  

6.5 Manejo de dejetos  

6.5.1 Utilização de dejetos  

6.5.2 Passos a serem seguidos para manejar dejetos  

6.5.3 Distribuição  

UNIDADE 7 - INSTALAÇÕES PARA SUÍNOS  

7.1 Considerações gerais  

7.2 Sistemas de criação  

7.3 O planejamento da instalação  
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7.4 Localização  

7.5 Tipos de materiais utilizados  

7.6 Instalações para reprodutores  

7.7 Instalações para animais de abate  

7.8 Dimensionamento de instalações  

UNIDADE 8 - HIGIENE E PROFILAXIA EM SUINOCULTURA  

8.1 Profilaxia das principais doenças  

8.2 Programa de vacinação  

8.3 Limpeza, desinfeção e vazio sanitário  

8.4 Controle de endoparasitas e ectoparasitas  

8.5 Biossegurança  

UNIDADE 9 – GESTÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SUÍNOS  

9.1 Administração de pessoal  

9.2 Custo de produção  

Bibliografia básica: 
1. SOBESTIANSKY, J; WENTS, I.; SILVEIRA, P. R. S.; ET al. Suinocultura intensiva: produção, manejo e saúde do 

rebanho. Brasília: EMBRAPA-SPI; Concórdia: EMBRAPA/CNPSA, 1998. 

2. OLIVEIRA, Clemário Gerson de. Instalações e manejos para suinocultura empresarial. São Paulo, SP: Ícone, 

1997. 96 p. ISBN 8527404389. 

3. BONETT, Lucimar Pereira; MONTICELLI, Cicero Juliano. Suinos: o produtor pergunta, a Embrapa responde. 2. ed. 

Brasília, DF: Serviço de Produção de Informação, 1998. 243 p. (Coleção 500 perguntas 500 respostas). ISBN 

8573830409. 

Bibliografia complementar: 

1. UPNMOOR, Ilka. Produção de suínos: crescimento, treinamento e abate. Guaíba, RS: Agropecuária, 2000. 77 p. 

ISBN 8585347651 

2. INSTITUTO CAMPINEIRO DE ENSINO AGRÍCOLA. Curso de suinocultura. 5. ed. Campinas, SP: Inst. 

Campineiro de Ensino Agrícola, [s.d]. 295 p 
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Culturas Anuais I 

TAG-002 
Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Origem, histórico e evolução. Aspectos morfológicos e fisiológicos. Importância sócio-econômica. Produtos e 

subprodutos. Sistemas de semeadura. Cultivares. Produção de sementes. Controle de plantas daninhas e fitossanitário. 

Técnicas de cultivo. Nutrição e adubação. Operações de Colheita e Armazenamento e das culturas de: arroz, milho, e 

sorgo. 

Conteúdo: 

 1. Cultura do arroz 

1.1 Origem, Histórico e Importância 

1.2 Morfologia, Crescimento e Desenvolvimento 

1.3 Exigências climáticas 

1.4 Calagem e Adubação 

1.5 Instalação da lavoura  

1.6 Principais pragas e doenças 

 2. Cultura do milho 

2.1 Origem, Histórico e Importância 

2.2 Morfologia, Crescimento e Desenvolvimento 

2.3 Importância sócio-econômica 

2.4 Fenologia e ecofisiologia 

2.5 Exigências climáticas 

2.6 Calagem e Adubação 

2.7 Instalação da lavoura  

2.8 Principais pragas e doenças 

2.9 Colheita 

 3. Cultura do sorgo 
3.1 Origem, Histórico e Importância 

3.2 Morfologia, Crescimento e Desenvolvimento 

3.3 Exigências climáticas 

3.4 Calagem e Adubação 

3.5 Instalação da lavoura  

3.6 Principais pragas e doenças 

Bibliografia básica: 
1. CRUZ, J.C.; KARAM, D.; MONTEIRO, M.A.R.; MAGALHÃES, P.C. (editores técnicos). A cultura do milho. Sete 

Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo. 2008. 517p. 

2. FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal, Funep, 567p, 2007 

3. SANTOS, A.B.; STONE, L.F.; VIEIRA, N.R.A (eds). A cultura do arroz no Brasil. 2 ed. Revisada e ampliada. Santo 

Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. 1.000p. 

Bibliografia complementar: 

1. GALVÃO, J. C. C.; MIRANDA, G. V. (editores). Tecnologias de Produção de Milho. 2004. 366p 

2. Anais e boletins técnicos:Anais de Reuniões Técnicas e dos Congressos Brasileiros das Culturas. Boletins do IAC, 

IAPAR, EMBRAPA, EPAGRI. 
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Forragicultura 

RV.TAG010 
Período: 3º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 45 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Importância sócio-econômica e ambiental das pastagens. Principais gêneros de gramíneas e leguminosas utilizadas nas 

pastagens. Principais forrageiras indicadas para capineiras e banco de proteína. Forrageiras de inverno. Calagem e 

adubação de pastagem. Formação de pastagem. Consorciação de pastagem. Métodos de manejo da pastagem. 

Conservação de forragem. Recuperação de pastagem degradada. Integração Lavoura – Pecuária. 

Conteúdo: 
1. Importância das pastagens; 

Principais forrageiras; 

Pastejo contínuo;  

Pastejo rotativo; 

2. Pastejo diferido; 

Adubos e corretivos; 

Formação da pastagem; 

Formação de capineira; 

3. Formação de pastagem consorciada; 

Controle de ervas daninhas; 

Controle de pragas; 

Sombreamento em pastagem; 

4. Dimensionamento de bebedouros; 

Dimensionamento dos pastos; 

Produção de silagem; 

Produção de feno;     

5. Adubo verde; 

Recuperação de pastagem degradada; 

Integração Lavoura – Pecuária; 

   Sistema Silvi – Pastoris 

Bibliografia básica: 

1. ALCÂNTARA, P. B. & BUFARAD, G. Plantas forrageiras: gramíneas e leguminosas. 4ª ed., São Paulo, Nobel, 

1999. 162p. 

2. GOMIDE, J. A., GOMIDE, C. A. M. Utilização e manejo de pastagens. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, da 38. Piracicaba, 2001. Anais... Piracicaba: SBZ de 2001. p. 808-825. 

3. HERLING. V. R., RODRIGUES, L. R. A., LUZ, P. H. C. Manejo do pastejo. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE 

PASTAGEM - Planejamento de sistema de produção em pastagens. 18. Piracicaba-SP, 2001. Anais... Piracicaba: 

FEALQ, 2001. p. 157-192.  

 

Bibliografia complementar: 

1. CRUZ, J. C.; PEREIRA FILHO, I. A.; RODRIGUES, J. A. S. et al. Produção e utilização de silagem de milho e 

sorgo. Sete Lagoas, Embrapa Milho e Sorgo, 2001. 544p.  

 

2. MARTHA JÚNIOR, G. B. ; VILELA, L. & SOUSA, D. M. G. de. Cerrado – uso eficiente de corretivos e 

fertilizantes em pastagens. Planaltina, DF, Embrapa Cerrados, 2007. 224p.  

 

3. PEDREIRA, C. G. 5., MELLO, A. C. L., OTANI, L. O processo de produção de forragem em pastagens. In: 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38.’ Piracicaba, 2001. Anais... Piracicaba: 

SBZ, 2001. p. 772-807. 

4. PEDREIRA, C. G. S.; MOURA, J. C. de; SILVA, S. C. da & Faria, v. p. de. As pastagens e o meio ambiente. In: 

SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 23, Piracicaba, 2006. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2006. 520p 

5. PRIMAVESI, A. Manejo ecológico de pastagens. Livraria Nobel, São Paulo, 1984. 184p. 
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Proteção de Plantas 

RV.TAG012 
Período: 3º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária Semipresencial: 45 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Defensivos agrícolas como ferramentas na proteção de plantas. Classificação dos defensivos. Uso eficiente de defensivos. 

Tecnologia de aplicação de defensivos. Manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Aquisição, transporte, 

armazenamento e manuseio de defensivos: implicações técnicas e legais. Destinação final de embalagens. Legislação. 

Conteúdo: 

1. Definições e importância sobre defensivos.  

2. Classificação de defensivos.  

3. Formulações de defensivos.  

4. Fatores que afetam os defensivos.  

5. Embalagens.  

6. Toxicologia e classificação toxicológica.  

7. Destino ambiental de defensivos.  

8. Tecnologia de aplicação de defensivos. 

9. Técnicas de manejo de pragas, doenças e plantas daninhas.  

10. Aquisição, transporte, armazenamento e manuseio de defensivos.  

11. Uso correto e seguro no manuseio e aplicação de agrotóxico.  

12. Equipamento proteção de individual.  

13. Legislação sobre defensivos: atribuições e responsabilidades.  

14. Receituário agronômico.  

Bibliografia básica: 
1. JESUS JÚNIOR, W.C. et al. Atualidades em defesa sanitária. Alegre: UFES, 2007, 479p. 

2. ANDREI, E. 2005. Compêndio de Defensivos Agrícolas. São Paulo, Andrei. 1142p. 

3. CARRERO, J.M. (1996) - Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. Mundi-Prensa, Madrid, 159 pp. 

Bibliografia complementar: 

1. BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H. & AMORIM, L. eds. Manual de Fitopatologia. Volume 1 – Princípios e 

Conceitos. 3ª Edição. Editora Agronômica Ceres Ltda. São Paulo. 1995. 920p. 

2. LORENZI, H. 2006. Manual de Identificação e Controle de Plantas Daninhas. Plantarum. 362p. 

3. REIS, E.M.; FORCELINI, C.A. & REIS, A.C. 2001. Manual de Fungicidas: Guia para o controle químico de doenças 

de plantas. Florianópolis, Editora Insular. 172p. 

4. RODRIGUES, B.N. & Almeida, F.S. 2005. Guia de Herbicidas. 592p. 

5. SOUZA, P.E. & DUTRA, M.R. 2003. Fungicidas no controle e manejo de doenças de plantas. Lavras, Editora UFLA. 

165p. 
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Armazenamento de Grãos 

RV.TAG001 

Período: 3º Número de aulas de 50min:72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Propriedades físicas dos grãos. Métodos de amostragem. Teor de água. Higrometria. Equilíbrio Higroscópico. Respiração 

e deterioração. Armazenamento convencional e a granel. Pragas de grãos armazenados e formas de controle. Aeração e 

termometria. Métodos de secagem. Principais tipos de secadores. Transportadores de grãos. 
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Conteúdo: 
1. INTRODUÇÃO A ARMAZENAGEM NO BRASIL 

2. PROPRIEDADES TÉRMICAS E FÍSICAS DOS PRODUTOS VEGETAIS 

   Importância; 

   Forma e tamanho; 

    Ângulo de repouso; 

   Massa específica; 

    Porosidade; 

    Velocidade terminal; 

Condutividade térmica. 

 

3. TEOR DE ÁGUA 

Introdução; 

Formas para expressar o teor de água; 

Porcentagem de quebra; 

Métodos de determinação do teor de água. 

 

4. AMOSTRAGEM 

    Introdução; 

    Tipos de amostras; 

    Requisitos para uma amostragem correta; 

    Principais equipamentos; 

    Homogeneizadores; 

Época de amostragem. 

 

5.  HIGROMETRIA 

    Introdução; 

    Propriedades do ar úmido; 

    Aparelhos usados para determinar a umidade relativa; 

 

6. EQUILÍBRIO HIGROSCÓPICO 

    Higroscopicidade; 

    Influência do ambiente; 

    Isotermas de sorção; 

 

7. FATORES QUE AFETAM A CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS VEGETAIS 

    Processo respiratório e aquecimento dos grãos; 

    Teor de água; 

    Temperatura; 

    Insetos e microrganismos; 

    Danos mecânicos. 

 

8. SECAGEM 

Teoria do movimento de água nos produtos agrícolas; 

Métodos de secagem; 

Secagem natural, artificial, a baixas e altas temperaturas e em combinação; 

Tipos de secadores: camada fixa, fluxo cruzado e fluxo misto; 

     Seca-aeração, secagem a alta/baixa temperatura, secagem ar natural. 

 

9.  ARMAZENAMENTO 

    Introdução; 

    Rede armazenadora; 

    Métodos de armazenamento; 

    Armazenamento convencional; 

    Armazenamento a granel. 
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10. AERAÇÃO E TERMOMETRIA 

Características de sistemas de aeração; 

Aeração por insuflação ou sucção; 

Manejo da aeração. 

 

11. PRAGAS DE GRÃOS ARMAZENADOS 

     Importância; 

     Danos causados pelos insetos; 

     Principais características dos insetos; 

     Fatores que afetam a incidência dos insetos; 

     Principais pragas dos produtos armazenados; 

     Controle de insetos de grãos armazenados; 

 

12. TRANSPORTADORES DE GRÃOS 

Correias transportadoras; 

Transportador helicoidal; 

Elevador de caçambas. 

Bibliografia básica: 
1. LORINI, L.; MIIKE; L. H.; SCUSSEL, V. M. Armazenagem de grãos. Instituto Bio Gênesis, Campinas. 2002. 983p. 

2. PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. Campinas. 2000. il. 

603p. 

3. SILVA, J.S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Aprenda Fácil. 560p. 2008. 

Bibliografia complementar: 

1. BORÉM, F.M. Pós-colheita do café. Lavras: ed. UFLA, v.1, 2008. 631p. 

2. BRANDÃO, F. Manual do Armazenista. Editora: UFV, 1989. 269p. 
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Topografia 

RV.TAG506 
Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Introdução à planimetria. Processos e instrumentos de medição de distâncias. Goniologia. Levantamentos planimétricos 

convencionais e pelos Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS). Cálculo da planilha analítica, das 

coordenadas e áreas. Confecção da planta topográfica. Noções de cartografia e geoposicionamento. Introdução à 

altimetria. Métodos gerais de nivelamentos. Locação de curvas de nível e com gradiente. Informática aplicada à 

topografia. 

Conteúdo: 
1. UNIDADE I –Fundamentos de topografia geral 

1.Conceito e histórico de Topografia e de Geodésia 

2.Subdivisões da topografia e seus objetos de estudo 

3.Identificação dos principais equipamentos topográficos e cuidados necessários na sua utilização 

4.Principais grandezas mensuráveis nos levantamentos topográficos e unidades de medidas respectivas 

5.Erros mais comuns em levantamentos topográficos e estratégias para evitá-los. 

2. UNIDADE II -Planimetria 

1.Introdução à planimetria 

2. Processos convencionais de medição dos alinhamentos (diastimetria e estadimetria) e novas tecnologias para medição 

de distâncias, a infravermelho e laser. 

3.Goniologia: goniometria e goniografia. 

4.Métodos de levantamentos planimétricos: 

a) Levantamento planimétrico por irradiação 

b) Levantamento planimétrico por caminhamento perimétrico 

c) Levantamento pelos Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) 

5. Cálculo da planilha analítica, das coordenadas e áreas  

6.Confecção da planta topográfica em escala 

7.Informática aplicada à topografia 

8. Aplicações do "Google Earth Pro" e outros softwares e aplicativos específicos à topografia. 

3. UNIDADE III –Altimetria 

1.Introdução à altimetria 

2.Referências de Nível 

3.Métodos gerais de nivelamentos  

4.Cálculo de declividade 

5.Representação gráfica do perfil longitudinal do terreno 

6.Grade. 

4. UNIDADE IV – Topografia aplicada à Conservação do solo e da água 

1.Determinação da declividade de terrenos 

2.locação de curvas de nível.  

Bibliografia básica: 
1. ESPARTEL, L. Curso de topografia. 4. Ed. Porto Alegre: Ed. Globo, 1975. 655p. 

2. GARCIA, G. J.; PIEDADE, G. C. R. Topografia aplicada às ciências agrárias, 5 Ed. São Paulo: Nobel, 1989. 257p. 

3. LIMA, David Vieira     Topografia – um enfoque prático. Rio Verde, GO: Editora Êxodo, 2010. 104p. 

Bibliografia complementar: 

1. COMASTRI, José Aníbal; GRIPP JUNIOR, Joel. Topografia aplicada: medição, divisão e demarcação. Viçosa, MG: 

UFV, 1998. 

2. COMASTRI, José Aníbal; TULER, José Claudio. Topografia: altimetria. 3. ed. Viçosa, MG: UFV, 1998. 200 p. 

3. GOMES, Edaldo. Medindo imóveis rurais com GPS. Brasília, DF: LK, 2001. 136 p.  
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Culturas Anuais II 

RV.TAG517 
Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Origem, histórico e evolução. Aspectos morfológicos e fisiológicos. Distribuição geográfica. Importância sócio-

econômica. Produtos e subprodutos. Práticas de conservação e preparo do solo. Sistemas de semeadura. Cultivares. 

Produção de sementes. Controle de plantas daninhas e fitossanitário. Técnicas de cultivo. Nutrição e adubação. Operações 

de pré-colheita e colheita. 

Conteúdo: 

1. Cultura do girassol 

1.1 Origem, Histórico e Importância 

1.2 Morfologia, Crescimento e Desenvolvimento 

1.3 Exigências climáticas 

1.4 Calagem e Adubação 

1.5 Instalação da lavoura  

1.6 Principais doenças 

1.7 Principais pragas  

2. Cultura do feijoeiro 

2.1 Origem, Histórico e Importância 

2.2 Morfologia, Crescimento e Desenvolvimento 

2.3 Importância sócio-econômica 

2.4 Fenologia e ecofisiologia 

2.5 Exigências climáticas 

2.6 Calagem e Adubação 

2.7 Instalação da lavoura  

2.8 Principais doenças 

2.9 Principais pragas  

2.10 Colheita 

3. Cultura da soja 

3.1 Origem, Histórico e Importância 

3.2 Morfologia, Crescimento e Desenvolvimento 

3.3 Exigências climáticas 

3.4 Calagem e Adubação 

3.5 Fixação Biológica de Nitrogênio  

3.6 Instalação da lavoura  

3.7 Retenção foliar e haste verde 

3.8 Principais doenças 

3.9 Principais pragas  

4. Cultura do Algodoeiro 

4.1 Importância econômica do algodoeiro 

 4.2 Descrição botânica do algodoeiro 

 4.3 Fisiologia do algodoeiro 

 4.4. Condições de clima e solo para o algodão 

 4.5 Calagem e adubação 

 4.6 Manejo do algodoeiro 

 4.7 Principais doenças do algodoeiro 

 4.8 Principais pragas do algodoeiro  

Bibliografia básica: 

1. EMBRAPA SOJA (Londrina, PR). Tecnologias de produção de soja: Região Central do Brasil 2006. 220p. 

2. LEITE, R. M. V. B. C.; BRIGUENTI, A. M. CASTRO, C. Girassol no Brasil. Londrina: Embrapa Soja, 2005. 641p. 

3. INFORME AGROPECUÁRIO. Feijão de alta produtividade. Belo Horizonte, v. 25, n. 223, 2004. 144p. 
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Bibliografia complementar: 

1. MORESCO, E. (org). Algodão: pesquisas e resultados para o campo. Fundo de Apoio ao Algodão. Cuiabá. Facual. 

392p. 2006. 

2. MELO, M. J. D. P.; CUNHA, L. (org). Potencial de Rendimento da Cultura do Feijoeiro Comum. 2006. 130p. 

3. ORNELLAS, A. P.; HIROMOTO, D. M.; YUYAMA, M. M; CAMARGO, T. V. Algodão do Mato Grosso: qualidade 

e tecnologia ampliando mercados. Rondonópolis: Fundação MT, 2001. 238 p. (Boletim de Pesquisa, 4). 

4. Anais e boletins técnicos: Anais de Reuniões Técnicas e dos Congressos Brasileiros das Culturas.- Boletins do IAC, 

IAPAR, EMBRAPA, EPAGRI 
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Fruticultura 

RV.TAG014 
Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 50min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Fruticultura geral. Origem e importância econômica, classificação botânica e cultivares, clima e solos, propagação, 

implantação, tratos culturais, controle fitossanitário, colheita, classificação e comercialização das fruteiras: abacaxizeiro, 

bananeira, citros, mamoeiro, maracujazeiro. 

Conteúdo: 

1.  Introdução à Fruticultura.  

1.1  Classificação das frutíferas quanto ao clima 

1.2  Fruticultura no mundo e no Brasil 

1.3  Importância da fruticultura 

1.4  Fatores a serem observados na implantação de um pomar 

2.  Para cada cultura (abacaxizeiro, bananeira, citros, mamoeiro, maracujazeiro) serão abordados os seguintes 

aspectos: 

2.1  Introdução 

2.2  Aspectos econômicos 

2.3  Classificação botânica 

2.4  Cultivares comerciais 

2.5  Clima e solo 

2.6  Propagação 

2.7  Implantação do pomar 

2.7.1  Preparo do solo 

2.7.2  Espaçamento 

2.7.3  Adubação 

2.7.4  Plantio 

2.8  Tratos culturais 

2.9  Principais pragas e seu controle 

2.10  Principais doenças e seu controle 

2.11  Colheita, classificação e comercialização 

2.12  Custo de produção 

Bibliografia básica: 
1. Abacaxi: Tecnologia de Produção e Comercialização. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v.19, n.195, 1998. 

2. ALVES, E. J. (Org.). A cultura da banana: aspectos técnicos, socioeconômicos e agroindustriais. EMBRAPA – SPI. 

2ª ed. Brasília, DF. 1999, 585p. 

3. RODRIGUES, O.; VIÉGAS, F. POMPEU JR.; J & AMARO, A. A. (eds.). Citricultura Brasileira, v. 1. Campinas, 

SP, Fundação Cargill, 1991. 

Bibliografia complementar: 

1. RODRIGUES, O.; VIÉGAS, F. POMPEU JR.; J & AMARO, A. A. (eds.). Citricultura Brasileira, v. 2. Campinas, 

SP, Fundação Cargill, 1991. 

2. MARTINS, D. dos S.; COSTA, A. de F. S. da (Editores). A cultura do mamoeiro: tecnologias de produção. Vitória, 

ES, 2003. 497p. 

3. SOUZA, J. S. I. de; MELETTI, L. M. M.  Maracujá:  Espécies, variedades, cultivo. Piracicaba: FEALQ, 1997. 179p. 

4. ITAL. Abacaxi: cultura, matéria prima, processamento e aspectos econômicos. Campinas, 1987. 285p. 

5. ITAL. Banana: cultura, matéria prima, processamento e aspectos econômicos. 3ª ed. Campinas, 1990. 302p. (série 

frutas tropicais nº 3). 
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Bovinocultura 

RVTAG-519 

Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Situação atual da bovinocultura. Raças bovinas e Avaliação fenotípica de bovinos. Melhoramento genético aplicado à 

bovinocultura. Produção de leite com qualidade. Manejos na bovinocultura. Alimentação de bovinos. Sistemas de criação 

de bovinos. Estudo da carcaça de bovinos. Gestão na bovinocultura 

Conteúdo: 

UNIDADE 1 – Situação Atual da Bovinocultura 
1.1. Situação da bovinocultura no Brasil e no mundo 

1.2. Perspectivas no âmbito mundial 

1.3. Importância econômica e social 

1.4. Cadeia Produtiva da carne, couro e leite 

UNIDADE 2 – Raças Bovinas e Avaliação Fenotípica de Bovinos 

2.1. De origem indiana 

2.2. De origem européia 

2.3. Raças de cruzamento ou sintéticas 

2.4. Julgamento do exterior de bovinos 

2.5. Tipos zootécnicos 

UNIDADE 3 – Melhoramento Genético Aplicado à Bovinocultura 

3.1. Conceito 

3.2. Métodos de melhoramento genético 

3.3. Cruzamentos 

3.4. Teste de progênie 

UNIDADE 4 – Produção de leite com qualidade 

4.1. Fisiologia da glândula mamária 

4.2. Estratégias para produzir leite com qualidade 

4.3. Legislação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para qualidade do leite 

UNIDADE 5 – Manejos na Bovinocultura 

5.1. Manejo sanitário 

5.2. Manejo reprodutivo 

5.3. Manejo na fase de cria 

5.4. Manejo na fase de recria 

5.5. Manejo na fase de engorda 

UNIDADE 6 – Alimentação de Bovinos 

6.1. Anatomia e fisiologia do sistema digestivo 

6.2. Fatores que influenciam no consumo 

6.3. Métodos de arraçoamento 

6.4. Balanceamento de dietas 

6.5. Suplementação 

6.6. Distúrbios metabólicos 

UNIDADE 7 – Sistemas de Criação de Bovinos 

7.1. Extensivo 

7.2. Semi-intensivo 

7.3. Intensivo 

7.4. Instalações 

7.5. Confinamento 

UNIDADE 8 – Estudo da Carcaça de Bovinos 

8.1. Fatores que influenciam o rendimento 

8.2. Fatores qualitativos e quantitativos da carcaça 

8.3. Tipificação de carcaça 

UNIDADE 9 – Gestão na bovinocultura 

9.1. Administração da atividade 

9.2. Custo de produção 
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Bibliografia básica: 
1. DOMINGUES, F.D.; LANGONI, H.. Manejo sanitário animal. Rio de Janeiro: EPUB/BIOMÉDICA, 2001. 210 p. 

2. FRANDSON, R.D., WILKE, W.L., FAILS, A.D. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 454p. 

3. MARQUES, D.C. Criação de bovinos. 7a ed. Belo Horizonte: CVP – Consultoria Veterinária e Publicações, 2006. 

586p 

Bibliografia complementar: 

1. HAFEZ, E.S.E., HAFEZ, B. Reprodução animal. 7ª ed. Barueri: Manole, 2004. 513p. 

2. KINGHORN, B., WERF, J.V.D., RYAN, M. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: FEALQ. 

367p. 2006. 

3. LEDIC, I.L. Manual de Bovinotecnia leiteira. Alimentos: Produção e Fornecimento. São Paulo: Varela, 2002.160p. 
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Projetos Agropecuários 

RV. TAG 521 

Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Natureza e características da empresa agropecuária. Processo de globalização e seus reflexos na empresa agropecuária. 

Noções de política agrícola. Planejamento estratégico da empresa agropecuária. Financiamentos e rentabilidade. Base 

conceitual do projeto e tipos de projetos. Elaboração de projetos. Avaliação de projetos. 

Conteúdo: 
Unidade 1 – Introdução. 

1.1. Ambiente dos negócios: a empresa e o ambiente econômico; a empresa e o comportamento das concorrentes; 

1.2. Noções de política agrícola; 

1.3. Natureza e características da empresa agropecuária; 

1.4. Necessidade de planejamento estratégico da empresa agropecuária; 

1.5. Importância do projeto na gestão estratégica de negócios; 

1.6. Fontes e condições de financiamento. 

Unidade 2 - Formação da equipe para a execução do projeto. 

2.1.  Constituição da equipe do projeto; 

2.2.  As metas da equipe e obtenção de resultados; 

2.3.  Como elaborar e conduzir reuniões produtivas; 

2.4. Estabelecimento de grupos de trabalho e o gestor do projeto. 

Unidade 3 - Planejamento e Projetos na Empresa. 

3.1. Conceito de planejamento e projeto; 

3.2. Tipos de projetos agropecuários; 

3.3. Aspectos da estruturação dos projetos; 

3.4. Principais etapas de um projeto; 

3.5. Elaboração de objetivos e metas do projeto; 

3.6. Cronograma físico; 

3.7. Orçamento; 

3.8. Cronograma financeiro. 

Unidade 4 - Método de Avaliação Econômica de Projetos Agropecuários. 

4.1. Análise do tempo de recuperação do capital; 

4.2. Indicadores e mensuração dos resultados; 

4.3. Decisão de seleção de projetos. 

Bibliografia básica: 
1. ARAÚJO, Massilon J.  Fundamentos de agronegócios. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 160 p. 

2. KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. 824 p. 

3. MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  242 p. 

Bibliografia complementar: 

1. BACHA, Carlos José Caetano. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo, SP: Atlas, 2004. 226 p. 

2. LÜCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003. 142 p. 

3. SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos. Administração de custos na agropecuária. 4. ed. São Paulo, 

SP: Atlas, 2009. 154 p. 
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Agroindústria 

RAGROP-RV 
Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: [XXX] 

Carga Horária de 60min: 60 Pré-Requisito.: - 

Ementa: 

Conservação de alimentos de origem animal e vegetal. Tecnologia do leite: aspectos de qualidade e análises físico-

químicas. Conservação e industrialização: queijos, manteiga e fermentados. Tecnologia da carne: carnes de suínos, 

bovinos e aves; normas de abate; conservação; e processamento dos produtos e subprodutos. Ovos: classificação e 

conservação. Processamento de frutas e hortaliças. Processamento térmico e fermentação de vegetais. Produtos 

industrializados. Embalagem de produtos. 
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Conteúdo: 
1. Fundamentos da tecnologia de alimentos e nutrição 

 Organização de cadeias produtivas  

 Importância do desenvolvimento da tecnologia de alimentos  

 Composição dos alimentos  

 Aspectos nutricionais dos alimentos  

 

2. Microbiologia dos alimentos  

 Caracterização dos principais microrganismos  

 Desenvolvimento dos microrganismos  

 Sanitização de ambientes agroindustriais  

 

3. Métodos de conservação de alimentos  

 Processos auxiliares  

 Conservação pelo uso do calor: pasteurização, tindalização, branqueamento, apertização, esterilização, 

desidratação e secagem.  

 Conservação pelo uso do frio: resfriamento e congelamento  

 

4. Tecnologia do leite  

 Composição  

 Obtenção higiênica  

 Qualidade físico-química e fraudes  

 Processamento, armazenagem e transporte  

 Produção de queijo  

 Produção de iogurte  

 Produção de manteiga  

 

5. Tecnologia da carne  

 Fundamentos da tecnologia da carne  

 Estrutura da carne  

 Constituintes básicos da carne  

 Processamento, armazenagem e transporte  

 Conversão de músculos em carne  

 Fatores pré-abate que afetam a qualidade da carne  

 Características físicas, anatômicas e organoléticas das carnes  

 

6. Ovos  

 

7. Classificação, Conservação e Processamento de produtos de origem vegetal 

 

8. Características das matérias-primas vegetais.  

 

9. Recepção da matéria prima vegetal, limpeza, seleção e controle de qualidade.  

 

10. Produtos industrializados e embalagens utilizadas.  

 

11. Aproveitamento de resíduos.    

Bibliografia básica: 
1. BEHMER, M. L. A. Como Aproveitar Bem o Leite no Sitio ou Chácara. São Paulo: Nobel. 1910. 

2. BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. Química do processamento de alimentos, 2 ed. São Paulo: Varela, 1992.  

3. CAMARGO, R. [editor]. Tecnologia dos Produtos Agropecuários. São Paulo: Editora Nobel, 1984. 298p 
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Bibliografia complementar: 

1. CHITARRA, M.I. Processamento mínimo de frutos e hortaliças. Textos Acadêmicos. Universidade Federal de lavras. 

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e extensão. Lavras – MG. 1999 

2. CHITARRA, M.I.F. Tecnologia e qualidade pós-colheita de frutos e hortaliças. Textos Acadêmicos. Universidade 

Federal de lavras. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e extensão. Lavras – MG. 1999.  

3. CRUESS, W.V. Produtos industriais de frutas e hortaliças. São Paulo. Edgard Blucher, 1973. 2 v.  

4. FERREIRA, C. L. L. F. Produtos Lácteos Fermentados: aspetos bioquímicos e tecnológicos. Caderno Didático, Viçosa: 

Editora UFV, n. 43, 2001. 

5. GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. 7ª edição. São Paulo: Nobel, 1984. 

 

4 Atividades acadêmicas 

  

4.1 Estágio supervisionado 

 

 O estágio curricular supervisionado do Curso de Agropecuária terá duração de 160 horas, 

sendo um dos instrumentos de prática profissional, para conclusão do curso Técnico em 

Agropecuária. 

 A carga horária mínima para cumprimento do estágio é de 160 horas, conforme previsto na 

resolução CNE/CEB nº 01/04. O estágio poderá ser realizado a partir do 2º semestre do curso. A carga 

horária do estágio profissional supervisionado, em período letivo não poderá exceder as jornadas 

diárias de 6 horas, perfazendo 30 horas semanais. Em período de férias e recessos escolares, a empresa 

e o estagiário deverão definir em comum acordo a carga horária a ser cumprida, sendo aceita carga 

horária acima de 6 horas/dia e nunca superior a 8 horas/dia perfazendo até 40 horas semanais.  

 O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivo proporcionar aos estagiários (as) o 

contato direto com o campo de atuação profissional, a fim de que os mesmos possam desenvolver sua 

competência técnico político social, vislumbrando a transformação social. 

 Só poderão realizar o estágio os alunos que estiverem regularmente matriculados e segurados 

contra acidentes pessoais, morte e invalidez. A responsabilidade pela aquisição de apólice de seguro 

é de responsabilidade do IF Goiano. 

 O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado tanto no IF Goiano como em 

instituições públicas ou privadas, propriedades rurais, profissionais liberais e atividades de extensão 

em empreendimentos ou projetos de interesse social, desde que apresentem condições de 

proporcionar experiência prática na área de formação do aluno. 

 O Plano de Estágio Curricular Supervisionado tem como objetivo enumerar as atividades que 

serão desenvolvidas durante o estágio. 

 Quanto ao acompanhamento do estágio, o orientador (professor do IF Goiano designado pelo 

coordenador de curso) fará visitas mensais ao trabalho do estagiário com objetivo de acompanhar o 

rendimento do estagiário, em sua falta o supervisor da empresa informará ao orientador quanto ao 

progresso do aluno. O estagiário deverá entregar um relatório final constando todas as atividades 

realizadas e experiências obtidas. O modelo do relatório final será fornecido pelo setor responsável 

do estágio. 

 O estagiário será avaliado pelo supervisor através de seu desempenho na empresa, e pelo 

professor orientador através das visitas na empresa; e das atividades que foram desempenhadas 

constadas no relatório final. A média final deverá ser igual ou superior a 6,0. 

 

4.2 Atividades complementares 

 

 As Atividades Complementares estão previstas como sendo obrigatórias para a conclusão do 
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curso, perfazendo um total de 40 horas, que deverão ser cumpridas e, devidamente, certificadas, 

necessariamente, concomitantemente aos períodos do curso, realizadas dentro ou fora do Instituto 

Federal Goiano. 

 Estas atividades têm a finalidade de enriquecer a aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional dos discentes. Além disso, visam articular teoria 

e prática, colaborando para a elevação da qualidade profissional dos discentes e incentivando a 

participação do Câmpus Rio Verde no cenário técnico-científico. 

 As atividades complementares podem ser cumpridas em atividades promovidas pelo Instituto 

Federal Goiano, por outras instituições ou empresas, sejam estas públicas ou privadas. Estas 

atividades serão avaliadas e aprovadas pela Coordenação de Curso, que notificará à Coordenação de 

Registros Escolares, com base em documentos comprobatórios e mediante a comprovação, por meio 

de diplomas, certificados e/ou outros documentos, que constem, obrigatoriamente, carga horária e 

atividades desenvolvidas. 

 Devido à eventual diversidade de atividades, a coordenação de curso orientará os alunos no 

sentido de que a escolha das atividades possa fortalecer, ainda mais, a sua formação. Exemplos de 

atividades complementares válidas: 

a) monitorias; 

b) grupos de estudos supervisionados por um docente; 

c) unidades curriculares que não integram a matriz curricular do curso; 

d) elaboração de material didático com orientação de um docente; 

e) curso regular de língua estrangeira; 

f) estágio extracurricular; 

g) participação em projetos de pesquisa; 

h) apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

i) trabalhos publicados em periódicos científicos; 

j) participação em evento científico; 

k) participação em eventos de extensão; 

l) participação em oficinas; 

m) participação em minicursos; 

n) apresentação de trabalhos em eventos de extensão; 

o) organização de eventos acadêmicos, científicos, políticos, artísticos, e culturais, vinculados à 

instituição; 

p) participação como voluntário em atividades de caráter humanitário e social, programadas e 

organizadas pela instituição. 

 Caso exista alguma atividade complementar que não esteja contemplada acima, a mesma será 

objeto de análise por parte do Conselho de Curso para validação. 

 No Anexo II, encontra-se a Minuta de Regulamento das Atividades Complementares. 

 

5 Avaliação 
              

5.1 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

 Na avaliação da aprendizagem, como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as 

funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem. 

Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das 

dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes.  

 Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como instrumento colaborador na verificação 
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da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos.  

 A avaliação é concebida, portanto, como um diagnóstico que orienta o (re)planejamento das 

atividades, que indica os caminhos para os avanços, como também que busca promover a interação 

social e o desenvolvimento cognitivo, cultural e socioafetivo dos estudantes.  

 No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita por 

componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando aspectos de 

assiduidade e aproveitamento.  

 A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas e práticas, aos trabalhos 

escolares, aos exercícios de aplicação e à realização das atividades.  

 O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo e processual do 

estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades avaliativas. Em atenção à 

diversidade, apresentam-se, como sugestão, os seguintes instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da aprendizagem escolar:  

I. observação processual e registro das atividades; 

II. avaliações escritas em grupo e ou individual; 

III. produção de portfólios; 

IV. relatos escritos e orais; 

V. relatórios de trabalhos e projetos desenvolvidos; 

VI. instrumentos específicos que possibilitem a autoavaliação (do docente e do estudante). 

 A avaliação do processo de ensino-aprendizagem do campus Rio Verde para os cursos 

técnicos subsequentes obedecem todas as normas citadas nos capítulos: XII – Da Frequência; e XIII 

– Da avaliação do rendimento, do Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aprovado na resolução nº 

001/2016 de 20 de janeiro de 2014. 

 Nos cursos técnicos subsequentes e concomitantes, a composição da Nota Final (NF) será 

definida pelo professor da Componente Curricular. O resultado final deverá ser expresso em uma 

escala de zero (0) a dez (10). 

 Os estudos de recuperação paralela e final é um direito assegurado do aluno sendo assim de 

caráter obrigatório. 

 O aproveitamento de componentes curriculares obedecerá aos itens I, II e III do artigo 36 da 

Resolução CNE/CEB Nº06/2012. No caso do item I, o reaproveitamento será permitido apenas se o 

conteúdo da Componente Curricular concluída abranger oitenta por cento (80%) ou superior ao 

conteúdo da Componente Curricular que se propõe o aproveitamento. Para os itens II e III, o professor 

atual da Componente Curricular, a ser aproveitada, deverá formular uma avaliação a fim de verificar 

a potencialidade do conhecimento deste aluno. Caso o aluno tenha o desempenho igual ou superior a 

oitenta por cento (80%) nesta avaliação, o mesmo se torna dispensado do componente curricular. 

 

5.2 Conclusão do curso (certificados e diplomas) 
 

 O diploma de Ensino Técnico em Agropecuária será concedido ao aluno que concluir todos 

os componentes curriculares integrantes do curso. 

 No diploma deverá constar o histórico do aluno, sua habilitação, e o eixo tecnológico ao qual 

o curso pertence. Os históricos escolares que acompanham o diploma devem explicitar os 

componentes curriculares cursados, de acordo com o correspondente perfil profissional de conclusão, 
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explicitando as respectivas cargas horárias, frequências e aproveitamento dos concluintes. 

 

5.3 Avaliação da qualidade do curso 

 

 Para averiguar e garantir a qualidade do curso ofertado, um processo contínuo de avaliação 

poderá ser instaurado, com atividades de avaliação docente, discente e institucional. 

 O corpo discente será avaliado por seu rendimento acadêmico, que será acompanhado pelo 

professor e pelo setor pedagógico, sendo avaliado e discutido em reuniões pedagógicas e de colegiado 

do curso,  

 A avaliação institucional será realizada pelos servidores, docentes e administrativos, e 

discentes, pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IF Goiano, conforme Lei 10.861/2004. 

 

6 Corpo Docente 

 

6.1 Coordenador 
 

 A coordenação do curso tem por fundamentos básicos, princípios e atribuições, planejar, 

orientar, acompanhar, implementar e avaliar projeto pedagógico do curso, assim como desenvolver 

ações que possibilite a efetivação das atividades curriculares e didático-pedagógicas dos diversos 

níveis, formas e modalidades da Educação Profissional Técnica e Tecnológica, tendo como referência 

os fundamentos legais e éticos 

 

6.2 Quadro docente 

 

O curso conta com 07 professores e devido ao seu caráter interdisciplinar, o curso Técnico em 

Agropecuária conta com a participação de professores de diferentes formações acadêmicas, como 

Cientistas da Computação, Matemáticos, Licenciados em Letras/Inglês, além de Administradores, e 

Bacharéis em Direito. Todos os docentes listados abaixo estão contratados em regime de Dedicação 

Exclusiva (DE). 

 Quadro docente vide anexo III. 

 

6.3 Conselho do curso  

 

 O Conselho do Curso é formado pelo Coordenador do curso, 04 (quatro) docentes efetivos 

diretamente ligados ao curso Técnico em Agropecuária 01(um) técnico administrativo da área 

pedagógica do IF Goiano - Campus Rio Verde, e 01 (um) representante discente. As reuniões do 

Conselho de Curso ocorrem, ordinariamente, a cada bimestre. As atribuições do Conselho de Curso 

estão definidas no regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível médio do IF 

Goiano.  
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7 Infraestrutura do campus 

 

O Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde possui uma área total de 219 hectares, 

abrigando a sede administrativa, dependências e espaços de formação profissional. O abastecimento 

de energia elétrica provém de rede de concessionária particular regional. O abastecimento de água 

provém de Estação de Tratamento de Água pertencente à Instituição. O esgoto sanitário é contido em 

fossas e lagoas de decantação. Uma parte do lixo é encaminhada para reciclagem e outra parte é 

coletada pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. Em relação à internet, o IF Goiano - Campus Rio 

Verde possui conexão em alta velocidade proporcionada por um link dedicado de 100 Mbps. 

Vide detalhamento da estrutura do campus no Anexo IV. 

 

7.1 Gabinete de trabalho para os professores 

 

 O Campus possui um bloco destinado aos professores, contendo 32 ambientes, com média de 

16 m2 de área, com mesas, cadeiras e armários para até 4 professores. O bloco ainda contém 02 

banheiros (masculino e feminino). E também, próximo aos laboratórios existem gabinetes individuais 

que abrigam os docentes responsáveis por cada laboratório. 

 Em todos os gabinetes é possível se conectar a internet através de rede sem fio ou mesmo 

através de cabeamento. Existe uma impressora que é compartilhada entre os professores, através da 

sala de apoio ao docente. O gabinete de trabalho apresenta boa iluminação e ventilação adequada. É 

nesse gabinete que os professores podem fazer seus planejamentos e demais atividades relacionadas 

ao seu trabalho, bem como utilizar para atendimento ao discente e à comunidade em geral. 

 

7.2 Sala de Professores 

 

 A sala dos professores é ampla, contando com armários individuais, mesas e cadeiras. O 

espaço físico é adequado ao número de professores por período. 

 

7.3 Sala de Aula 

 

 O Campus Rio Verde possui, atualmente, três pavilhões destinados a aulas, sendo estes 

descritos abaixo: 

 PAVILHÃO PEDAGÓGICO I: contém 15 salas de aulas;  

 PAVILHÃO PEDAGÓGICO II: contém 17 salas de aulas;  

 PAVILHÃO PEDAGÓGICO III: contém 17 salas de aulas;  

 Pátio da Alimentos/Química: contém 6 salas; 

 Prédio da Zootecnia: contém 1 sala; 

 PAVILHÃO DE ENGENHARIAS II: contém 3 salas; 

 UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO: contém 6 salas; 

 Prédio de Mecanização Agrícola: contém 2 salas; 

 PAVILHÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: contém 2 salas; 

 Sede do PPGCA-AGRO: contém 1 sala. 

 

7.4 Sala de coordenação 

 

 Os coordenadores (ensino, pesquisa e extensão) possuem salas individuais. No momento não 
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há sala para os coordenadores dos cursos, no entanto é prevista sua criação para a próxima ampliação 
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do Campus.  

 

7.5 Laboratórios a serem utilizados no curso 
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 ESPECIFICAÇÕES STATUS 

Informática: 10 (dez) laboratórios contando com 205 (duzentos e 

cinco) computadores e ainda mais 30 (trinta) computadores em 

diversos laboratórios de pesquisa para o uso dos discentes e 

pesquisadores, já para o uso dos docentes existem 60 computadores 

nos diferentes ambientes de escritórios docentes e mais 110 

computadores de uso dos servidores da área administrativa. 

* 

LABORATÓRIO DE SOLOS: Neste laboratório são realizadas as 

seguintes análises: 

a) Análises químicas: pH; Al; MO; Mg; Ca; P; K; H+Al; 

b) Análises físicas: areia, limo e argila; 

c) Análises de calcário: CaO; MgO; E. R; V. N.; PRNT%. 

* 

LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA: Este laboratório possui 

40m2 de área. É equipado com aparelhos que permitem o isolamento 

e cultivo de microrganismos fitopatogênicos, bem como a sua 

diagnose. Dispõe de estrutura e equipamentos para apoio a 

realização de aulas práticas, dando suporte, ainda a pesquisa de 

campo. 

* 

LABORATÓRIO DE FITOTECNIA: Este laboratório possui área 

aproximada de 190 m2 e serve de apoio às aulas relacionadas às 

disciplinas de Culturas Anuais I e Culturas Anuais II. Além do mais, 

dispõe de  02 estufas, 04 balanças, 01 geladeira, 01 armário de aço 

e 03 pulverizadores costais. Este laboratório oferece condições para 

determinação de matéria fresca e seca de amostras de tecido vegetal. 

* 

LABORATÓRIO DE SEMENTES: Este laboratório tem como 

finalidade desenvolver atividades relacionadas à análise de 

sementes, teste bioquímico de viabilidade de sementes e 

determinações adicionais. È uma estrutura de apoio a condução dos 

trabalhos ensino e pesquisa, desenvolvidos pela área de sementes e 

demais setores do Câmpus Rio Verde do IF Goiano. Sua área física 

e instalações permitem a condução das análises de rotina e de testes 

para caracterização da qualidade de lotes de diferentes espécies de 

sementes. 

* 

LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA: Este laboratório permite 

a realização de aulas práticas e realização de pesquisa básica e 

aplicada. Atividades como identificação, levantamento 

populacional, criação e multiplicação de insetos. São também 

realizados trabalhos na área de controle biológico. 

* 
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UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO (UEPs): O Instituto 

Federal Goiano – Campus Rio Verde possui uma boa estrutura na 

área de agricultura e zootecnia, com as Unidades Educativas de 

Produção (UEPs). Todas as unidades possuem salas equipadas com 

televisão, vídeo cassete e retro-projetor para apoio didático. Além 

disso, existe a estrutura de produção e de apoio que ajudam a 

qualificar essa IFE a ofertar o Curso de Técnico em Agropecuária. 

Também, merece destaque o acesso às UEPs  que é por via 

asfaltada, sendo que cada uma conta com estacionamento. 

* 

UEP DE AGRICULTURA I (OLERICULTURA): Possui área 

aproximada de 6.000 m2 disponível para realização de atividades de 

produção, aulas práticas e pesquisas relacionadas às culturas 

olerícolas: folhosas, tuberosas e hortaliça-fruto. Esta UEP possui 

uma estrutura de cultivo convencional e em ambiente protegido 

irrigados e um sistema hidropônico de cultivo.  

* 

UEP DE AGRICULTURA II (CULTURAS ANUAIS): Possui área 

aproximada de 28 ha disponível para realização de atividades 

práticas e de pesquisa relacionadas às culturas de arroz, soja, milho, 

feijão, girassol, algodão, sorgo, milheto e demais culturas anuais. 

Possui um pivô central com capacidade para irrigar 13 ha. Esta UEP 

é atendida pela Unidade Educativa de Produção (UEP) de 

Mecanização.   

* 

UEP DE AGRICULTURA III (FRUTICULTURA): Esta unidade 

possui frutífera como o abacate, a banana, o figo e citros. Em uma 

área de 1,0 ha será implantado um pomar didático com diversas 

frutíferas como abacaxi, banana, citros, figo, goiaba, mamão, 

maracujá, manga e uva, para atender às aulas de fruticultura deste 

câmpus. Em uma área adjacente a esta estão plantas frutíferas 

nativas, que servem para preservação destas espécies, trabalhos de 

pesquisa e material didático. 

* 
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UEP DE MECANIZAÇÃO: Essa UEP atende a todas as atividades 

mecanizadas da fazenda desta IFE. Para este fim, conta com 

tratores, máquinas agrícolas e implementos, tais como: um trator 

CBT 2105, um trator MF 290 LS; um trator MF 290 Pesado; um 

trator John Deere 6605; um arado Subsolador controle remoto; uma 

grade aradora controle remoto; um perfurador de solo com brocas; 

uma semeadora/adubadora monodisco; uma semeadora/adubadora 

Jumil oito linhas Kit PD; uma adubadora PD 06 linhas, caixa dupla; 

um cultivador Adubador de cobertura; uma carreta Agrícola 6000 

Kg Action; três carretas agrícolas 6000 Kg; uma carreta Graneleira 

7500 Kg; um arado MF hidráulico três discos de 16”; dois arados 

MF hidráulicos três discos de 26”; um arado reversível quatro 

discos; grade niveladora de arrasto; uma grade terraceadora 16x26 

controle remoto; um distribuidor de calcário com capacidade para 

cinco toneladas; um distribuidor de resíduos orgânicos líquidos; um 

pulverizador tratorizado de barras 600 litros; um pulverizador 

cortina de ar 2000 litros; duas roçadeiras Hidráulicas; uma 

ensiladeira colhedora de forragens; uma esparramadora de palha 

para colhedora MF 3640; uma enxada rotativa para microtrator; 

uma enfardadeira AP41-NC 1292; um compressor de ar SH com 

motor; uma lavadora alta pressão; uma bomba de óleo, elétrica fixa 

“Tipo Posto”, uma plaina para trator CBT 2105, uma colhedora de 

grãos MF. 

* 
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UEP DE ZOOTECNIA I (AVES): Esta unidade tem uma área 

aproximada de três hectares e possui três salas de aula com 

capacidade para 40 alunos cada, equipadas com condicionadores de 

ar, aparelhos retroprojetores, televisões com vídeo cassete e quadro 

branco, possui também sala para os vigilantes, escritório, varanda 

com mesa de alvenaria, sala para depósito de material de consumo 

e banheiros masculino e feminino. 

Quanto às instalações destinadas a produção, a UEP 

possui: a) cinco galpões destinados à criação de frangos de corte, 

que estão equipados com silos, comedouros e bebedouros 

automáticos com capacidade para 2000 frangos em cada galpão; b) 

um galpão destinado à criação de aves poedeiras; c) um depósito de 

ração, com uma fábrica de ração bem modesta; d) um abatedouro 

para frangos de corte com sala de espera, sala de sangria e 

depenação, sala de evisceração, resfriamento, com capacidade de 

abate de 1000 frangos por dia; e) um almoxarifado.  

Atualmente, estão alojadas 450 aves de postura e mantidos 

constantes o alojamento de 1000 mil frangos corte.  

Há que destacar que a UEP possui, também, um projeto de 

expansão de Avicultura de Corte, contendo, já edificados, um 

moderno galpão para 25.000 frangos e casa para tratador. Falta 

somente o galpão ser adequadamente equipado, para entrar em 

funcionamento. 

* 
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UEP DE ZOOTECNIA II (SUÍNOS): Essa UEP conta com uma 

área aproximada de três hectares, possuindo ainda uma sala de aula 

com capacidade para 40 alunos, equipada com condicionador de ar, 

aparelho retroprojetor, televisão 29”, vídeo cassete e quadro branco, 

possui também sala para professor, escritório, varanda e banheiros 

masculino e feminino. 

Quanto a instalações para produção, a UEP possui instalações todas 

em alvenaria, sendo: a) galpão de maternidade contendo doze 

gaiolas de parição, sala de ferramentas, sala de ração e, anexo, uma 

sala de creche composta por quatro baias; b) um galpão de recria 

composto contendo oito baias, sendo quatro maiores e quatro 

menores; c) um galpão de terminação, composto de oito baias; d) 

uma balança com plataforma e um embarcadouro;     e) um galpão 

para matrizes em gestação composto de três baias coletivas, sendo 

duas com acesso a piquetes cercados com arame liso; f) três boxes 

para reprodutores, com área coberta e pavimentada e acesso a 

piquetes cercados com arame liso; g) depósito de ração; h)  tanque 

de alvenaria para dejetos. 

Atualmente a unidade tem ciclo completo a partir de 15 matrizes e 

02 reprodutores. Com animais em todas as fases (gestação, lactação, 

creche, recria e terminação) totalizando aproximadamente 165 

animais. 

 

* 



 
 

AGROPECUÁRIA 
Concomitante 

63  

 

UEP DE ZOOTECNIA III (BOVINOS): O setor tem uma área 

aproximada de 90 ha e tem uma estrutura física composta por duas 

salas de aula com capacidade para 40 alunos cada, estando uma 

delas equipada com condicionador de ar, aparelho retroprojetor, 

televisão, vídeo cassete e quadro branco. Possui, também, sala para 

o professor, escritório, depósito para ferramentas, depósito para 

material de consumo e banheiros masculino e feminino. 

Quanto às instalações zootécnicas e infra-estrutura de apoio esta 

UEP conta com: a) sala de ordenha tipo espinha de peixe com 

capacidade para oito animais; b) sala com tanque resfriador de leite 

com capacidade para armazenar 1000 litros; c) conjunto moto 

bomba para higienização; d) salas de espera e pós ordenha cobertas; 

e) depósito de ração; f) área de pastagem dividida em 16 piquetes, 

por meio de cerca elétrica, destinados a rotação com as vacas em 

lactação; g) outros 20 piquetes destinados ao restante do rebanho; 

h) silo tipo trincheira com capacidade armazenadora estimada em 

200 toneladas de silagem; i) estrutura para confinar 40 bovinos; j) 

esterqueira em alvenaria; l) linha de cocho para suplementação com 

alimentos volumosos; m) curral de manejo pavimentado e dividido 

em quatro partes;     n) conjunto de seringa, tronco e ovo de manejo; 

o) balança para 2000 kg; p) embarcadouro;  q) bezerreiro com 

acesso a piquetes, com parte da área pavimentada e coberta onde os 

bezerros são aleitados artificialmente; r) piquete para touro; s) 

equipamentos para inseminação artificial. 

No que diz respeito aos animais, somando todas as categorias 

existem 130 cabeças de bovinos, em sua maioria de aptidão leiteira 

e, também, três eqüinos para manejo do plantel. 

 

* 

Física * 

Química Geral * 

Topografia e Geomática * 

Inteligência Geográfica  * 

Fenômenos de Transporte ** (Equipamentos em processo de compra. 

Empenho em Notas) 

Segurança do Trabalho ** 

Eletricidade e Medidas Elétricas *** 

Acionamentos Elétricos *** 

Instalações Elétricas *(Equipamentos em processo de compra. 

Empenho em Notas) 

*Implantado 

**Em processo de implantação 

***A ser implantado. 

 

 

7.6 Biblioteca 

 

 A biblioteca possui uma área total de 800 m2, dividida em dois espaços: um ocupado com 
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estantes de livros e outro com mesas para estudo. Há também o espaço administrativo, equipado com 

fichários, computadores, banheiros masculinos e femininos. 

 A biblioteca é coordenada por um grupo de servidores, que possibilitam o atendimento em 

horário corrido, de 07:00h às 22:00h, de segunda-feira a sexta-feira, aspecto de grande importância 

pois cria elasticidade de tempo para estudo e pesquisas dos alunos. 

 O IF Goiano - Campus Rio Verde tem acesso ao Portal de Periódicos CAPES por meio do 

endereço www.periodicos.capes.gov.br, que oferece acesso aos textos completos de artigos de mais 

de 9095 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, além de mais de 90 bases de dados com 

resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. 

 

7.7 Atendimento as pessoas com necessidades específicas e/ou de mobilidade reduzida 

 

 Em atendimento ao prescrito no Regulamento dos Cursos de Graduação do Instituto Federal 

Goiano, capítulo IX, Seção V em relação ao Atendimento às Pessoa com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE), o Campus Rio Verde, foi regulamentado pela Resolução 024/2013/CS de 01 

de março de 2013, do Conselho Superior do Instituto Federal Goiano. 

 O NAPNE busca promover a inclusão de pessoas com necessidades específicas no Campus, 

contribuindo para o seu acesso na instituição, permanência e conclusão com êxito do curso ofertado, 

por meio da promoção de ações adequadas para a inserção dos diferentes grupos de pessoas excluídas 

e marginalizadas no âmbito do IF Goiano. 

 Seu principal objetivo é implementar ações de inclusão de Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (visuais, auditivos, físicos, mentais e altas habilidades), partindo da discussão 

sobre aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais e educacionais, bem como as especificidades e peculiaridades de cada deficiência e altas 

habilidades, buscando a reflexão sobre o papel do professor e da instituição numa prática pedagógica 

inclusiva. 

 Nesse sentido, as atribuições do NAPNE são: 

 Prestação de assistência direta aos projetos da instituição que possuam algum apelo ligado à 

inclusão; 

 Estímulo ao espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o aluno não 

apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais consistentes, para que atue na 

sociedade de forma consciente e comprometida; 

 Realização de levantamento das áreas do Campus com problemas de acessibilidade e estudo das 

possíveis adaptações; 

 Estabelecimento de parcerias com outras instituições especializadas de atendimento às pessoas 

com necessidades especiais. 

 Acompanhamento e apoio didático-pedagógico aos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE's) e seus professores. 

 

7.8 Recursos Audiovisuais 

 

 O Campus Rio Verde conta com infraestrutura de apoio pedagógico, a fim de ofertar suporte 

ao desenvolvimento das atividades acadêmicas como aulas, reuniões e eventos.  

 Os recursos audiovisuais e multimídia visam contribuir para a qualidade dos trabalhos 

realizados em sala de aula, contribuindo para o desempenho didático-pedagógico dos docentes e, 
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consequentemente, para a aprendizagem dos discentes. 

 Para o desenvolvimento/apresentação dos trabalhos acadêmicos, os alunos poderão utilizar os 

computadores portáteis, projetor multimídia e outros recursos didáticos disponibilizados pela 

coordenação do curso. 

 Assim, o Campus Rio Verde possui 52 projetores multimídia disponíveis aos docentes além 

de 20 lousas interativas que podem ser utilizadas com o intuito de facilitar o processo 

ensino/aprendizagem. 

 

7.9 Áreas de lazer, circulação e convivência 

 

 O Campus Rio Verde conta com uma ampla área para circulação (coberta e ao ar livre), onde 

os discentes podem desenvolver atividades interativas, além de trilhas ecológicas na área de reserva 

natural. 

 A área de lazer disponibilizada aos alunos do Campus Rio Verde compreende as seguintes 

estruturas: 

 01 quadra poliesportiva coberta; e 

 02 campos para futebol. 

 A área de circulação conta com amplo espaço arborizado com pequenas áreas de convivência 

e bancos de alvenaria; e várias áreas de estacionamento descoberto, porém arborizadas. 

 Além disso, está em fase final de construção, ao lado do ginásio poliesportivo, a área que 

abrigará os Centros Acadêmicos dos cursos bem como um local para socialização dos estudantes, 

totalmente coberto e equipado com bancos, bebedouros e cantina. 

 

7.10 Assistência estudantil 

 

 A assistência estudantil deve ser entendida como direito social, capaz de romper com tutelas 

assistencialistas e com concessões estatais, com vistas a inclusão social, formação plena, produção 

de conhecimento, melhoria, do desempenho acadêmico e o bem estar biopsicossocial. (Art. 1º da 

Política de Assistência Estudantil do IF Goiano). No Campus Rio Verde a assistência estudantil é de 

responsabilidade da Gerência de Assistência Estudantil (GAE) composta por uma equipe 

multidisciplinar sendo: assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem, odontologista, 

fisioterapeuta, nutricionistas, professores de educação física entre outros. Sendo responsável, 

também, pela implantação e implementação dos serviços assistenciais através de Programas cujo 

objetivo é minimizar a evasão escolar, bem como oportunizar o acesso à educação de forma 

igualitária. 

 O programa de Assistência Estudantil é destinado aos estudantes regularmente matriculados 

neste campus, nos cursos presenciais em todas as suas modalidades, em consonância com o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e Regulamento do Programa de Assistência Estudantil 

no IF Goiano, aprovado pela Resolução nº 033, de 13 de setembro de 2011. O programa é direcionado 

aos estudantes que não possuem condições econômicas/financeiras de prosseguirem sua trajetória 

acadêmica. 

 Para inclusão no programa do IF Goiano - Campus Rio verde com matrícula e frequência 

regular; os alunos devem apresentar condições socioeconômicas que justifiquem a necessidade do 

recebimento do auxílio financeiro estudantil. Dentre os benefícios estão: o Auxílio Alimentação e a 

Bolsa Auxílio Permanência, e também de serviços de assistência médica, odontológica e social, 
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composta dos profissionais listados abaixo: 

 Médico; 

 Auxiliar de enfermagem e enfermeira; 

 Odontologista; 

 Nutricionista; 

 Psicólogo; 

 Assistente Social; 

 Assistentes de alunos; 

 Pedagogo (a); 

 Fisioterapeuta.  
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ANEXO I 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS RIO VERDE 

MATRIZ CURRICULAR 2018/01 - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA 

PRÉ-

REQUISITO 

CARGA HORÁRIA  

(CH 60min) 

NÚMERO DE AULAS 

(h/a = 50min) 
CRÉDITOS 

 TEÓRICA PRÁTICA 
TOTAL 

(CH) 
TEÓRICA PRÁTICA 

TOTAL 
(AULAS) 

1º 

RV.EXA224 Matemática 

Aplicada 
- 45 - 45 54 - 54 3 

RV.TAG003 Agricultura Geral - 45 30 75 54 36 90 5 

RV.TAG004 Zootecnia Geral - 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG503 Mecanização 

Agrícola 
- 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG005 Administração 

Rural 
- 45 - 45 54 - 54 3 

SUB-TOTAL    285   342 19 

2º 

RV.TAG006  Avicultura - 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG007 Olericultura - 30 30 60 36 36 72 4 

RAGROP-

RV 

Desenho Tec. 

Construções Rurais 
- 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG008 Ovino e Caprino - 30 15 45 36 18 54 3 

RAGROP-

RV 

 Irrigação e 

Drenagem 
- 30 30 60 36 36 72 4 

 
SUB-

TOTAL 
   285   342 19 

3º 

RV.TAG011 Suinocultura - 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG002  Culturas Anuais I - 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG010 Forragicultura - 30 15 45 36 18 54 3 

RV.TAG012  Proteção de 

Plantas 
- 30 15 45 36 18 54 4 

RV.TAG001 Armazenagem de 

Grãos 
- 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG506 Topografia  30 30 60 36 36 72 4 

 
SUB-

TOTAL 
-   330   396 24 

4º 

RV.TAG517 Culturas Anuais II - 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG014 Fruticultura - 30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG013 Bovinocultura  30 30 60 36 36 72 4 

RV.TAG015 Projetos 

Agropecuários 
 30 30 60 36 36 72 4 

RAGROP-

RV 

Agroindústria 
- 30 30 60 36 36 72 4 

 
SUB-

TOTAL 
   300   360 20 

CARGA HORÁRIA TOTAL    1200     

Estágio Obrigatório    160     

Atividades extracurriculares    40     

SUB-TOTAL    200     

TOTAL    1400     
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A carga horária semanal (CHS) foi obtida pelo seguinte cálculo: 

 

CHS: Pres. + EAD 

O valor apontado na carga horária total (CH Total) foi obtido por meio do seguinte cálculo: 

 

CH Total= NS x CHS, onde 

 

 NS – Número de semanas 

 

Em NS foram contabilizadas 18 semanas, com aulas de 50 minutos. A carga horária relógio (CHR) do componente curricular foi 

obtida através do seguinte cálculo: 

 

                               CHR = CH Total x 50  

                                                   60 

 

Sendo que até 20 % de CHR podem ser destinados ao ensino à distância.  
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ANEXO II 

 

Minuta do Regulamento das Atividades Complementares 

 

Art. 1º. Este regulamento normatiza as Atividades Complementares como componente curricular do 

Curso Técnico em Agropecuária do campus Rio Verde.  

Art. 2º. A integralização das Atividades Complementares do Curso deverá ocorrer durante o período 

em que o aluno estiver, regularmente, matriculado.  

Art. 3º. As Atividades Complementares constituem ações que devem ser desenvolvidas ao longo do 

curso, criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo aluno, por meio de 

estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, de maneira complementar ao currículo, 

levando em consideração atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Art. 4º. As Atividades Complementares visam, adicionalmente, garantir a interação teoria-prática, 

contemplando as especificidades do curso, além de contribuir para o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao exercício das atividades profissionais do aluno.  

Art. 5º. As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas em um total de 60 

horas, no decorrer do curso, como requisito para sua integralização.  

Art. 6º. São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes às seguintes categorias: 

Iniciação Científica, Monitoria, Extensão, Estágio Extracurricular e Eventos Científicos.  

Art. 7º. As atividades complementares passíveis de validação pelo Coordenador de Curso, bem como 
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suas respectivas cargas horárias e documentação comprobatória, são as seguintes: 

 

Aproveitamento das Atividades Complementares 
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 DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA 

VÁLIDA COMO 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

DOCUMENTO DE 

COMPROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

1. Iniciação 

Científica 

1.1 Pesquisas desenvolvidas 

durante o curso, sob orientação 

docente no IF Goiano. 

Até 15 horas por pesquisa, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

1.2 Pesquisas desenvolvidas 

durante o curso, sob orientação 

docente em outra instituição 

Até 15 horas por pesquisa, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

1.3Publicação/Comunicação de 

resultados de pesquisa, sob 

orientação docente em eventos 

científicos específicos 

(seminários, colóquios, 

congressos, simpósios, etc.) e/ou 

publicados em anais 

Até 05 horas por publicação, 

máximo de 15 horas em todo 

o curso. 

Cópia do Aceite da publicação 

ou Certificado. 

1.4 Produção científica publicada 

em periódicos reconhecidos pela 

CAPES ou que tenha registro 

ISSN 

Até 15 horas por trabalho, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Cópia do Aceite da publicação 

ou Certificado 

1.5 Publicação de livros ou 

capítulos de livros com registro 

ISBN. 

Até 15 horas por trabalho, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso 

Cópia da publicação 

1.6 Participação em grupos de 

estudos sob orientação docente. 

Até 15 horas por trabalho, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso 

Declaração do Professor 

Orientador 

02. 

Monitoria 

2.1 Atividades de monitoria em 

Componentes Curriculares 

relacionadas ao Curso Técnico 

Agropecuária do IF Goiano 

Até 15 horas por ano letivo, 

no máximo de 20 horas no 

curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador. 

 

 

 

 

 

 

03. 

Extensão 

3.1 Participação em projetos e/ou 

cursos de extensão oferecidos pelo 

IF Goiano. 

Até 15 horas por projeto ou 

curso, máximo de 20 durante 

todo o curso 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

3.2 Participação em projetos e/ou 

cursos de extensão, congressos e 

seminários oferecidos por outras 

instituições 

Até 10 horas por projeto ou 

curso, máximo de 20 durante 

todo o curso 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

3.3 Socialização dos projetos de 

extensão ou de cursos de extensão. 

Até 05 horas por evento, 

máximo de 15 horas durante 

todo o curso. 

Certificado ou Declaração de 

participação. 

3.4 Participação em 

atividades/trabalhos de caráter 

público/social (mesários em 

eleições; trabalhos voluntários de 

caráter humanitário e social 

realizados pelo Instituto Federal 

Goiano, em ONG’s, 

instituições/órgãos públicos e/ou 

privados; campanhas de 

conscientização, etc.) 

Até 05 horas por semestre, 

máximo de 20 horas (sujeito 

a análise da coordenação do 

Curso). 

Certificado ou Declaração de 

participação 
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04. Estágio 

Extra 

Curricular 

4.1 Prática de Estágios 

Extracurriculares na área/ 

nível/modalidade relacionada ao 

Curso Técnico em Agropecuária 

Até 10 horas por semestre 

letivo, máximo de 20 horas 

durante todo o curso (sujeito 

a análise da coordenação do 

Curso). 

Declaração de execução dos 

estágios assinada pelo(a) 

coordenador(a) da organização 

 

 

 

05. Eventos 

Científicos 

5.1 Elaboração/Execução de 

Projetos Educacionais em 

instituições escolares ou espaços 

não-escolares (seminários, 

oficinas, palestras, etc.). 

Até 10 horas por ano letivo, 

máximo de 20 horas durante 

todo o curso (sujeito a 

análise da coordenação do 

Curso). 

Declaração de execução 

assinada pelo(a) coordenador(a) 

da instituição. 

5.2 Participação em eventos 

científicos ou culturais 

promovidos pelo IF Goiano. 

Até 15 horas por evento, 

máximo 20 horas durante 

todo o curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo coordenador do 

evento 

5.3 Participação em comissões 

organizadoras de eventos 

científicos ou culturais 

promovidos pelo Curso de 

Técnico Agropecuária do IF 

Goiano. 

Até 05 horas por evento, 

máximo de 20 horas durante 

todo o curso. 

Certificado ou declaração 

assinado pelo coordenador do 

evento. 

 

Art. 8º. Caso exista alguma atividade complementar não contemplada no Art. 7º, a mesma será objeto de análise por parte 

do Conselho de Curso para validação.  

Art. 9º. O aluno deverá participar de atividades que contemplem, pelos menos, duas das categorias/atividades elencadas 

no artigo 7º.  

Art. 10. O registro das Atividades Curriculares no histórico escolar do aluno será na forma de conceito Satisfatório ou 

Não Satisfatório.  

Art. 11. No decorrer do último semestre do Curso, o aluno deverá entregar a cópia da documentação comprobatória da 

sua participação em Atividades Complementares, com apresentação dos originais, ao coordenador do curso, que fará o 

registro em formulário próprio. Após validação da documentação, o coordenador do curso emitirá o parecer, deferindo 

ou indeferindo, que será enviado para a Secretaria de Registros Escolares. Parágrafo Único. Compete ao aluno zelar pela 

organização de sua vida acadêmica, controlando o número de horas necessárias para integralização da carga horária de 
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atividades complementares, constantes da matriz curricular de seu curso.  

Art. 12. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Conselho de Curso. 

 

 

ANEXO III 

Quadro docente 
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NOME DO DOCENTE DISCIPLINAS REGIME 

Adriano Perin Graduação em Licenciatura Plena em Ciências 

Agrícolas 

Graduação em Agronomia 

Mestrado em Agronomia (Ciência do Solo) 

Doutorado em Fitotecnia (Produção Vegetal) 

EF* 

Ana Paula Cardoso Gomide Graduação em Zootecnia 

Mestrado em Zootecnia 

Doutorado em Nutrição e Produção Animal 

EF* 

Bruno Botelho Saléh Graduação em Engenharia Agrícola 

Mestrado em Engenharia Agrícola 

Doutorando em Fitotecnia 

EF* 

Carlos Antônio Cardoso Sobrinho Graduação em Administração 

Mestrado em Administração 

Doutorando em Administração de Empresas 

EF* 

Cristiane Alvarenga Gajo Graduação em Matemática 

Mestrado em Matemática 

Doutorado em Estatística e Experimentação 

Agropecuária 

EF* 

David Vieira Lima Graduação em Licenciatura Plena em Ciências 

Agrícolas 

Mestrado em Agronomia (Solos e Nutrição de 

Plantas) 

Doutorado em Agronomia 

EF* 

Ednalva Patrícia de Andrade Silva Graduação em Agronomia 

Mestrado em Fitopatologia  

Doutora em Fitopatologia 

EF* 

Elis Aparecido Bento Graduação em Zootecnia 

Mestrado em Zootecnia 

Doutorado em Ciência Animal 

EF* 

Fabiana Ramos dos Santos Graduação em Zootecnia 

Mestrado em Zootecnia 

Doutorado em Ciência Animal 

EF* 

Fernando Higino de Lima e Silva Graduação em Agronomia 

Mestrado em Produção Vegetal 

Doutorado em Genética e Melhoramento de 

Plantas 

EF* 

Gilberto Colodro Graduação em Agronomia 

Mestrado em Agronomia 

Doutorado em Engenharia Agrícola 

EF* 

Jéssika Mara Martins Ribeiro Graduação em Medicina Veterinária 

Mestrado em Microbiologia Veterinária 

Doutorado em Ciências Veterinárias 

EF* 

João Cleber Modernel da Silveira Graduação em Engenharia Agrícola 

Mestrado em Engenharia Agrícola 

Doutorado em Engenharia Agrícola 

EF* 

José Milton Alves Graduação em Licenciatura Plena em Ciências 

Agrícolas 

Graduação em Agronomia 

Mestrado em Fitotecnia 

Doutor em Agronomia – Produção Vegetal 

EF* 

José Weselli de Sá Andrade Graduação em Licenciatura Plena em Ciências 

Agrícolas 

Mestrado em Agronomia 

Doutorado em Agronomia 

EF* 
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Karen Martins Leão Graduação em Medicina Veterinária 

Mestrado em Medicina Veterinária 

Doutorado em Medicina Veterinária 

EF* 

Kátia Aparecida de Pinho Costa Graduação em Zootecnia 

Mestrado em Medicina Veterinária 

Doutorado em Ciência do Solo 

EF* 

Leonardo Nazário Silva dos Santos Graduação em Agronomia 

Mestrado em Produção Vegetal 

Doutorando em Engenharia Agrícola 

EF* 

Márcio Fernandes Peixoto Graduação em Licenciatura Plena em Ciências 

Agrícolas 

Graduação em Agronomia 

Mestrado em Agronomia (Fitotecnia) 

Doutorado em Agronomia (Fitotecnia) 

EF* 

Melissa Cássia Favaro Boldrin Graduação em Engenharia de Alimentos 

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Doutoranda em Ciência Animal 

EF* 

Osvaldo Resende Graduação em Engenharia Agrícola 

Mestrado em Ciência dos Alimentos 

Doutorando em Engenharia Agrícola 

EF* 

Rafael Marques Pereira Leal Graduação em Agronomia 

Mestrado em Agronomia (Fitotecnia) 

Doutorado em Química na Agricultura e no 

Ambiente 

EF* 

Renato Cruvinel de Oliveira Graduação em Ciências Habilitação Matemática 

Licenciatura Plena 

Mestrado em Ciências dos Materiais 

EF* 

*EFETIVO; ** A CONTRATAR 
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ANEXO IV 

Infraestrutura do campus 

 

 

Salas de aula climatizadas 51 salas de aulas climatizadas (cada 

uma com capacidade para 50 alunos) 

* 

Biblioteca 01 nova Biblioteca com capacidade 

para 750 alunos 

** (Em fase de construção) 

Acervo Bibliográfico  *** 

Anfiteatro 01 novo anfiteatro com capacidade 

para 900 pessoas 

** (Em fase de construção) 

Centro de Convivência Centro de lazer (com cantina, sala 

com jogos de mesa etc.) para os 

estudantes. Este Centro será 

construído nas imediações do 

Ginásio Poliesportivo do Campus 

** (Em fase final de construção) 

Projetores de multimídia (Datashow) 52 Datashow * 

 

Projetores de multimídia (Lousa 

Interativa) 

20 Lousas Interativas * 

Internet banda larga Banda larga de 100 Mb * 

 

Auditório para 300 pessoas Auditório climatizado com 

capacidade para 300 pessoas, 

equipado com mesa de som, 2 

microfones com fio, 2 microfones de 

lapela, 4 caixas acústicas, TV 60” e 

DVD 

* 

Escritórios para docentes 45 escritórios para docentes, 

equipados com mesa, cadeiras e 

computadores (média de 3 docentes / 

escritório) 

* 

Escritórios para Coordenações de Curso 12 escritórios climatizados e 

individualizados para Coordenadores 

de Curso de Graduação 

* 

*IMPLANTADO, **EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO – PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA, ***A SER 

IMPLANTADO 
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